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Resumo 

 

Os espaços da velhice: interdisciplinaridade e olhares ficcionais (Brasil e Portugal) 

 

Conceber o idoso sujeito e agente de sua história exige mais do que desejos pessoais e 

individualizados, demanda participação da sociedade, ocupação de espaços e um repensar 

consciente e consciencializador, a par de um confronto diário, direto ou indireto, com 

percepções negativas da velhice ainda fortemente arraigadas. Diante desse quadro, a 

presente tese parte do princípio de que representações ficcionais funcionam quer como 

condensação, quer como reformulação do imaginário social sobre a experiência do 

mundo. Narrativas literárias envolvendo pessoas idosas permitem, assim, não apenas 

aceder a múltiplos ângulos de subjetivação do envelhecimento – que corroboram, 

questionam ou complementam abordagens científicas –, como levam o leitor a rever os 

seus próprios conceitos, ao mesmo tempo que nele são suscitados empatia, medo ou 

repulsa. O corpus investigativo da tese abrange textos ficcionais de autores brasileiros e 

portugueses contemporâneos, bem como uma bibliografia interdisciplinar de 

contextualização que vai ao encontro da complexidade da problemática da velhice, aqui 

perspectivada a partir de questões atinentes ao espaço e à memória. Se este estudo 

começou por procurar entender e reagir a uma primeira impressão de invisibilidade dos 

idosos na sociedade contemporânea, o “retrato” que emerge do percurso de investigação, 

designadamente na sua vertente literária, aponta mudanças positivas; contudo, confirma-

se que o idoso enfrenta, de um lado e do outro do Atlântico, obstáculos que ultrapassam 

a experiência biológica da velhice, constituindo-se em trajetórias limitadas pelo 

preconceito e pela indiferença. A fragilidade física do corpo, que se desenha em contornos 

próximos da degradação, configura-se como símbolo e diagnóstico de uma sociedade 

também degradada, razão pela qual se poderá concluir que existe um componente 

subversivo no idoso como personagem, que cresce em importância, tornando-se ação 

transformadora. 

 

Palavras-chave: Espacialidade, idoso(s), literatura comparada, memória, velhice. 
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Abstract 

 

Places of old age: interdisciplinarity and fictional views (Brazil and Portugal) 

 

Conceiving older people as agents and individuals in their own stories demands more 

than personal or individualized volitions; it calls the participation of society, the 

occupation of places and an awareness-raising process of rethinking, in addition to daily 

confrontation with negative perceptions of old age that are still strongly rooted. With that 

in mind, this thesis assumes that fictional representation works either as condensation or 

as reformulation of the social imaginary about the world experience. Therefore, literary 

narratives that include seniors not only allow readers to access multiple perspectives on 

ageing's subjectivity – which either corroborate, question or complement scientific 

approaches –, but they also make them reconsider their own concepts, simultaneously 

evoking empathy, fear or revulsion. This thesis’ investigative corpus includes fictional 

texts from Brazilian and Portuguese contemporary authors, as well as an interdisciplinary 

bibliography for contextualization that meets the demand of the complexity of old age’s 

problematic, focused here through issues related to place and memory. If this study began 

by trying to understand and react to a first impression of older people's invisibility in 

contemporary society, the “portrait” that emerges from this investigation, namely in its 

literary strand, points to positive changes. However, I have confirmed with my analysis 

that older people face obstacles that surpass the biological experience of old age on both 

sides of the Atlantic, composing trajectories restrained by prejudice and indifference. The 

physical frailty of the body, drawn in contours close to degrading, is configured as symbol 

and diagnosis of an also degraded society, and that is why it is possible to conclude that 

there is a subversive component assumed by the elder as a character, that grows in 

importance and becomes transformative action.  

 

Keywords: Comparative literature, memory, old age, older people, spatiality. 

 



 

14 

 

  



 

15 

Introdução 

 

 

“É um risco ficar velha – como se não coubéssemos mais no mundo”, o desabafo de 

Maria, narradora de Milamor (2008), expressa, no olhar sobre si e seu entorno, a sensação de 

exclusão, de falta de perspectivas e de espaço vivenciada pelo indivíduo na velhice. Uma 

exclusão física, sim, na medida em que exige de um corpo já fragilizado uma interação com 

calçadas escorregadias, estruturas públicas inadequadas e escadas que se prolongam em espirais 

intransponíveis. Porém, é igualmente uma exclusão econômica, configurada por reformas e 

recursos que não correspondem às necessidades do idoso. E é uma exclusão social e afetiva. Se 

o corpo já se esboça como realidade problematizada, as expectativas sociais são também – e 

talvez de maneira ainda mais enfática – negativas: “O mundo existe mas não contava comigo”, 

registra João Vieira, personagem de Em nome da terra (2009), na dolorosa carta que escreve à 

esposa. 

 Para a psicóloga brasileira Ecléa Bosi (1994), estereótipos e preconceitos instauram-se 

como muros invisíveis, reforçam a dependência do idoso e reduzem de modo drástico 

possibilidades de experiências significativas e prazerosas. “O velho sente-se um indivíduo 

diminuído, que luta para continuar sendo um homem”, nos diz a autora já no ano de 1979, 

questionando, a seguir: “De que projeto o velho participa agora?” (Idem: 79ss.).  

Ao entrar em contato com a velhice, o ser humano é obrigado a assumir papéis para os 

quais uma vida e um ambiente focados na valorização da juventude não o prepararam. No seu 

quotidiano, o idoso perde-se em relações que não possuem mais como marca a igualdade: 

adaptar-se, isolar-se, fechar-se em si mesmo, as opções são poucas e não favoráveis, 

provocando uma espécie de limbo, de não vivência. As alterações nos relacionamentos sociais 

são tão drásticas que a própria memória sofre bloqueios e retrocessos, lembramos o que somos, 

somos o que lembramos, esquecemos o que deixa de nos constituir e precisamos querer lembrar 

para provocar novas memórias e continuar a ser. 

Na busca por mudanças positivas desse cenário, é importante refletirmos sobre quais as 

representações, a que identidades confinamos o universo da velhice e quais as consequências 

desse confinamento. Indagações como essa ressaltam a necessidade de estudos mais 
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aprofundados dos espaços em que os indivíduos idosos vivem ou são levados a viver. Daí o 

enfoque conferido à espacialidade, destacando a importância de seu papel no quotidiano, como 

estímulo positivo de convivência e interação, ou, ao contrário, como uma carga negativa de 

diluição e perda identitária.  

Nesse sentido, a pesquisa desenvolvida aqui parte de uma problemática, a velhice, e 

aborda o modo como sua figuração surge representada na literatura contemporânea, mais 

especificamente, em romances de autores brasileiros e portugueses. Na vinculação entre a 

chamada literatura “técnica" e a literatura “ficcional”, os estudos sobre a velhice articulam-se 

com duas outras dimensões essenciais, porque estruturantes, da existência humana: a memória 

e o espaço. Por meio da abordagem conjunta desses três elementos, permite-se uma melhor 

compreensão de um asssunto que, não sendo novo, tem-se manifestado cada vez mais relevante 

e multifacetado. 

A fragilização do corpo e nossas dificuldades de convivência com essa realidade são, 

pode-se dizer, um dos marcos que mais caracteriza a velhice na sociedade contemporânea. É 

por meio do corpo que interagimos com o mundo que nos cerca e dele nos tornamos parte, 

mesmo em momentos de desafeto e exclusão. Na velhice, nossa relação com o corpo é quebrada 

e exige novos códigos e novas regras de vida quotidiana, o que provoca crises identitárias 

acentuadas. O mesmo se constata em outros momentos da vida, como, por exemplo, na 

adolescência. Todavia, nesses, a percepção é de transitoriedade, o futuro mostra-se como 

promessa. Na velhice, tal não ocorre. Culturalmente, é um período que não se apresenta com 

perspectivas de melhoria, mas de dificuldades sucessivas (Bosi 1994; Debert 1999; Fonseca 

2016). 

O modo em crescendo como se configura o envelhecimento demográfico, mesmo em 

países nos quais hoje predominam os indivíduos jovens, exige mudanças basilares que atingem 

todas as áreas. Novas estruturas, capazes de propiciar diversificados espaços físicos e afetivos, 

fazem-se medida urgente e necessária. A velhice consubstancia-se, na atualidade, cronotopo do 

mundo no qual vivemos e daquele que estamos a construir como futuro.  

Observar como o idoso é retratado na ficção viabiliza perspectivas que se estendem para 

além da literatura, em uma otimização de resultados na qual a investigação interdisciplinar é 

essencial. Após décadas de uma busca cada vez maior e diferenciada de especializações, assiste-
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se, contemporaneamente, a uma opção por caminhos distintos, com a percepção do ser humano 

não a partir de departamentos e disciplinas isoladas, mas no trabalho conjunto, interligando 

ações e pesquisas que se diversificam e se complementam. 

Assim como a literatura apresenta projeções da comunidade na qual se manifesta, o 

caminho inverso também ocorre. Se somos ainda – e por muito tempo, pois transformações 

culturais são lentas – uma sociedade idadista, é inegável que algo se está alterando e que, ao se 

impor como personagem e como cidadão, o idoso reforça seu protagonismo e começa a 

aprimorar uma trajetória na qual estamos todos envolvidos. Será que a literatura, ao registrar 

em palavras o imaginário sobre o idoso, fortalece os papéis redutores que muitas vezes lhe são 

socialmente atribuídos? Ou será que instrumentaliza o indivíduo assegurando-lhe 

conscientização e confronto? Que imagens, ideias, concepções, resultam da configuração 

literária? 

Ainda que em número menor do que seria desejável, tendo em conta a importância da 

problemática, produções representativas da velhice são presentes no mercado editorial literário. 

Em vista da impossibilidade de análises individualizadas de cada texto ficcional, 

acrescentaram-se, no formato de notas de rodapé, sugestões de leitura, para pesquisas futuras, 

como meio de garantir uma visão mais ampla do tema em sua representação ficcionalizada.  

Dentre as obras mencionadas em notas de rodapé, algumas receberam abordagens mais 

aprofundadas na Parte II da presente tese, constituindo um corpus específico, material básico 

desta pesquisa, elaborado a partir de romances brasileiros e portugueses contemporâneos que 

centralizam em suas temáticas aspectos atinentes à velhice. Mais do que rastrear a presença de 

personagens idosas nas diferentes obras, procurou-se explorar algumas dimensões normalmente 

associadas à figuração da velhice, ou do envelhecimento, e aos espaços pessoais e coletivos a 

ela destinados. 

Frente à necessidade de delimitar cronologicamente as análises, optou-se por publicações 

posteriores ao ano de 1980, por serem décadas de profundas mudanças no referente à ficção 

romanesca e aos estudos da literatura científica sobre o tema. Pesquisadores como a antropóloga 

Guita Debert e o psicólogo António M. Fonseca consideram, inclusive, a década de 1980 como 

aquela na qual se consolida a visibilidade social do indivíduo idoso. Em termos de números 

oficiais, são anos nos quais também surgem as estatísticas diferenciadas sobre a população 
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idosa. Os primeiros registros da PORDATA – Base de Dados Portugal Contemporâneo – 

correspondem ao ano de 1981. 

Do lado da narrativa literária, é muito significativa, simbólica mesmo, a edição, em 

Portugal, em 1983, de Para sempre, de Vergílio Ferreira, romance no qual a crueza do processo 

de envelhecimento é visível, um registro que encontrará seu auge com a publicação, pelo 

mesmo autor, em 1990, de Em nome da terra. Do Brasil, destacamos a obra As horas nuas, de 

Lygia Fagundes Telles, de 1989, na qual a protagonista, Rosa Ambrósio, enfrenta a entrada na 

velhice e o isolamento pessoal e social dela decorrente. 

A composição do corpus ficcional constituiu-se também como instrumento comprobativo 

do modo pelo qual a temática da velhice perpassa diferentes enfoques, vivências e estilos. As 

escolhas não foram direcionadas unicamente  pelo valor estético ou intrinsecamente literário, 

mas pelas potencialidades dos textos em termos interpretativos da problemática-alvo, como 

análise e diversidade de visões do mundo. Nesse sentido, optou-se por um leque de obras que 

fosse, por um lado, significativo e equilibrado entre Brasil e Portugal e, por outro, relevante 

para os tópicos do espaço e da memória, eixos de análise transversal da experiência da velhice. 

Assim, autores reconhecidos pública e academicamente, como António Lobo Antunes, 

de Para aquela que está sentada no escuro à minha espera  (2016), Vergílio Ferreira, de Em 

nome da terra (2009), Teolinda Gersão, de Passagens (2014), Silviano Santiago, de Heranças 

(2008), e Lygia Fagundes Telles, de As horas nuas (1999), entre outros, circulam de modo 

conjunto com autores ainda em início de carreira literária ou no exercício de outras atividades 

profissionais, especialmente quando ligadas a áreas de cunho médico, assistencial ou 

jornalístico e informativo. 

O planeta desconhecido e romance da que fui antes de mim, de Luísa Dacosta, publicado 

no ano de 2000, é perpassado pela experiência pessoal da autora frente à sua própria trajetória 

de envelhecimento, com subjetivações construídas por um percurso ligado não unicamente à 

escrita literária, mas a uma atuação profissional como educadora em instituições de ensino 

portuguesas. Maria Valéria Rezende, autora de Quarenta dias (2014), também educadora, é 

socióloga e missionária; seu romance recebeu, no ano de 2015, o Prêmio Jabuti de Literatura, 

concedido pela Câmara Brasileira do Livro. Já Jorge Reis-Sá, autor de Todos os dias (2007), é 

biólogo, escritor e consultor editorial. 
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Chico Buarque, autor de Leite derramado (2009), possui uma produção artística 

reconhecida, abarcando distintas áreas; em 2019, foi concedido ao conjunto da sua obra o 

Prêmio Camões, instituído pelos governos do Brasil e de Portugal. Do português Valter Hugo 

Mãe, incluímos o romance a máquina de fazer espanhóis (2011), vencedor do Grande Prémio 

Portugal Telecom de 2012. 

Eliane Brum, autora de Uma Duas (2011), assina uma extensa obra ligada ao jornalismo 

documental e investigativo. Seu romance, estreia como ficção, retrata a relação conflituosa 

entre mãe e filha; a sensibilidade com que conduz uma trama de brutalidade quase nauseante 

garantiu à autora a indicação como finalista dos prêmios Portugal Telecom, São Paulo de 

Literatura e Jornada Nacional de Literatura. Ainda, relações familiares de cuidado são o tema 

abordado por Betty Milan, psicanalista, autora de A mãe eterna – morrer é um direito (2016), 

e por Marcio Ribeiro Leite, médico clínico, autor de O momento mágico (2009). Da área 

psicanalítica é igualmente Livia Garcia-Roza, autora de Milamor (2008), obra que encerra a 

presente tese, sinalizando para opções e possibilidades no momento da velhice, indefinidas e 

que remetem a respostas futuras, assumindo, assim, a existência de um futuro. 

Por sua vez, a convocação de uma bibliografia técnica, não ficcional – oriunda da 

psicologia, medicina, antropologia e sociologia –, objetivou um maior detalhamento do 

universo abrangido e da realidade atualmente experienciada pelo idoso. O estudo conjunto de 

obras literárias com textos não ficcionais amplia o significado quando do tratamento da velhice. 

Em momentos-chave de auto e heteropercepção, vivências quotidianas interagem, construindo 

múltiplos espaços e temporalidades.  

A intensificação de fatores que unem o físico e o subjetivo insere-se hoje em um 

imaginário de carga ainda negativa, em complexificações resultantes de uma vivência biológica 

fragilizada, aliada a uma vivência social opressiva e redutora. O universo ficcional viabiliza 

uma maior individualização de experiências. Recortes mínimos de cenas e espaços configuram 

visões concentradas que refletem, olhando o detalhe, o todo social no qual este se manifesta, 

seja pela inclusão, seja pela marginalidade.  

Na abordagem da pessoa idosa, falar sobre o singular permite entrar em contato com o 

heterogêneo, ultrapassando condicionamentos de invisibilidade e indiferença. A literatura 

participa, assim, da nossa própria constituição como seres humanos, ao ampliar a capacidade 
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de perceber o diverso que nos cerca e que não raro vemos como um bloco único, homogêneo. 

Não obstante, a figuração despersonalizada do idoso ainda é comum. Ao ser construido 

ficcionalmente, surge como “o velho”, “o avô” ou, inclusive, como apenas “um velho”, 

diluindo-se sua identidade entre construções estereotipadas e clichês abundantemente 

utilizados. 

Nesse contexto, a nomeação da personagem idosa foi um dos pontos que fixaram a 

escolha dos romances adotados, ou, quando não ocorria, a intencionalidade da não nomeação, 

artifício capaz de se constituir como denúncia, personalidade e desafio. Uma opção pelo idoso 

como sujeito e agente: se desumanizado pelo exterior, um interior de vivência própria, ainda 

que no universo da memória. 

Atualmente, a bibliografia técnica já aponta para a individualização e percepção da 

trajetória do idoso como diversificada. Porém, é a ficção, que imagina com o lastro cultural e 

instrumentos retóricos, que se apresenta como o meio mais abrangente, fecundo e eficaz de 

atingir a problemática da velhice como um todo. Narrativas ficcionais, veiculadas como livro, 

cinema, teatro, televisão, invadem nossa rotina com mais facilidade do que teorias discutidas 

em congressos e eventos de público restrito. 

Até a segunda metade do século XX, composições mais elaboradas acerca do 

envelhecimento surgiam como exceções; o retrato da velhice, se existente, refletia o estranho, 

o bizarro, era espetáculo, não diálogo. É um quadro que se alterou. A pergunta hoje é até que 

ponto a visibilidade alcançada pelas transformações sociais foi transposta para a esfera literária. 

Observam-se novas perspectivações, ou a personagem idosa continua relegada a papéis 

secundários e estereotipados? Esse aspecto receberá prioridade em nossas análises. 

Outrossim, priorizou-se a espacialidade urbana em detrimento da rural, uma restrição que 

decorre de diferenciações – positivas e negativas –, constatadas no processo de envelhecimento 

nesses dois ambientes. Embora reconhecendo a existência, especialmente em Portugal, de ações 

visando à descentralização de estruturas de acompanhamento e apoio ao idoso, as personagens 

citadinas mostraram-se mais eficazes para o enfoque da velhice. Verificou-se, nas tramas 

localizadas em ambientes rurais, um predomínio da personagem idosa na função de testemunho 

de memórias da juventude. Tal resulta em conexões importantes, mas diversas do que aqui se 

propõe, como acontece, por exemplo, na literatura brasileira, com as descrições de períodos de 
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prevalência do coronelismo nas relações sociais ou de migrações internas derivadas da seca e 

da violência. 

Um maior detalhamento espacial ganhou realce, no transcorrer das leituras, com as 

características distintas aferidas quando da residência do idoso em casa própria ou de familiar 

e quando interno em instituição prestadora de serviços. Nesse contexto, observou-se nas obras 

uma variabilidade no uso de expressões para denominação dos espaços de morada, o que levou 

à necessidade de padronização, para maior clareza do texto aqui escrito. Assim, definiu-se pela 

utilização, como encontrado em parte da bibliografia técnica, do termo “Lar” na referência ao 

ambiente institucionalizado, e “casa” quando o idoso reside de modo independente, mesmo se 

sob supervisão de familiar ou cuidador externo. Dessa maneira, acentua-se a capacidade ainda 

de ocupação física do espaço “casa” pelo idoso, a autonomia e funcionalidade que este ainda 

possui. Em contraposição, a redução drástica do controle pessoal reflete-se no teor 

“benevolente”, infantilizado, beirando mesmo ao opressivo e à ironia, a que associamos o termo 

“Lar” sempre que sinalizando institucionalização. 

Um olhar interdisciplinar sobre o envelhecimento e a velhice é o eixo estruturador da 

Parte I da tese, englobando o estudo de autores de diferentes áreas de investigação na 

abordagem de questões atinentes à velhice, à memória e ao espaço. 

Para a organização de um panorama acerca do envelhecimento demográfico, foram 

utilizadas estatísticas oficiais da PORDATA – Base de Dados Portugal Contemporâneo – e do 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –, as quais apontam para mudanças 

significativas em termos de expectativa de vida e decréscimo populacional. São aspectos que, 

conjugados com outros fatores, como avanços tecnológicos e urbanização, levaram a alterações 

na pirâmide populacional, com tendências crescentes de maior representatividade da população 

idosa. 

A rapidez com que esse processo se estabelece no Brasil e em Portugal aproxima os dois 

países, mas não é a única correspondência na análise de temáticas relativas à velhice. Cenários 

subjetivos consolidados apresentam similaridades, refletindo no modo como a velhice se insere 

no ambiente familiar e na comunidade. Aspectos como institucionalização, cuidadores, relações 

familiares, reforma, apoio social e estrutura urbana a que têm acesso os idosos brasileiros e 

portugueses mostram-se com figurações bastante associadas. Por conseguinte, observar como 
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o assunto é tratado em ambos os países acentua o valor das tendências, revela-as transversais a 

distintos continentes, ao mesmo tempo que amplia perspectivas, permitindo uma melhor 

percepção dos resultados obtidos por projetos relacionados com a matéria. 

Não falamos apenas de dados estatísticos, mas de sua influência concreta no quotidiano 

da população. Tal se reforça na medida em que se conjuga com alterações ocorridas na 

concepção tradicional de “família”, que se abre hoje para outros formatos e distribuições 

hierárquicas, apesar de manter sua configuração de cunho nuclear. A responsabilidade pelo 

idoso continua a ser prioritariamente familiar, tanto no Brasil como em Portugal. Entretanto, 

exigem-se novos serviços públicos de apoio e uma distribuição mais igualitária dessa 

responsabilidade entre todos os integrantes do grupo. 

E isso engloba a experiência do idoso no âmbito institucionalizado, que deveria viabilizar 

não apenas o cuidado formal, mas meios para a continuidade de vivências afetivas prazerosas, 

seja com companheiros anteriores à institucionalização, ligados ou não por elos de parentesco, 

seja propiciando a constituição de novos vínculos de afeto. A amizade, inclusive, surge como 

um dos grandes diferenciadores no momento da velhice, garantindo um apoio subjetivo com 

resultados benéficos incontestáveis (Fonseca 2014; Goldenberg 2014; Paul 1997). 

Nesse sentido, a análise da institucionalização recebeu destaque. Ainda pouco presente 

no Brasil, pela imagem negativa que carrega, ligada ao abandono familiar, mostra uma situação 

distinta em Portugal. Após uma orientação inicial que parecia direcionar a um aumento 

significativo dos casos de idosos portugueses institucionalizados, números mais recentes 

apontam para respostas alternativas, com ampliação dos serviços de apoio à permanência do 

idoso em sua casa ou na casa de familiares. Ademais, esta parece ser a tendência mais 

consistente e benéfica. Os pesquisadores portugueses António M. Fonseca e Joana Guedes e as 

brasileiras Ecléa Bosi e Anita Neri alertam, em seus trabalhos, para os riscos de 

homogeneização, perda precoce de autonomia e perdas identitárias, principalmente quando a 

institucionalização ocorrer por decisão externa, da qual não participe ou mesmo com a qual não 

concorde o residente. 

A falta de controle em decisões que refletem sobre vivências diárias e a falta de controle 

sobre o próprio corpo são percebidas por via do espaço a que tem acesso o idoso. Esse quadro 

é mais visível em recintos institucionalizados, nos quais preceitos burocráticos e normas gerais 
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podem restringir condições de florescimento e descobertas pessoais. Porém, ressalva-se que 

maior visibilidade não implica maior realidade, ambientes familiares podem ser tão ou mais 

restritivos que os de uma instituição. 

Os percursos teóricos contemporâneos sobre a velhice alteraram a ênfase anterior na 

avaliação biomédica e, desse modo, viabilizaram transformações profundas de perspectiva. Ao 

propor, no ano de 1990, a substituição da expressão “envelhecimento saudável” por 

“envelhecimento ativo”, a Organização Mundial da Saúde impôs acréscimos semânticos 

importantes. Conjugam-se agora múltiplas disciplinas e fatores, abarcando questões não 

relacionadas apenas à preservação física do corpo, mas concernentes ao afeto e à sociabilidade, 

às relações que o idoso mantém nos universos familiar e comunitário (Fonseca 2004; 

Goldenberg 2014: WHO 2005; Papaleo Netto 2007). 

A velhice, cada vez mais, configura-se como multifacetada e variável em suas 

manifestações, podendo inclusive ser considerada como o momento mais diversificado do ser 

humano, por se constituir de experiências que a cada etapa da vida mais se particularizam, com 

construções pessoais embasadas nas experiências igualmente personalizadas que as 

antecederam (Fonseca 2004, 2014; Zimerman 2000). 

É um quadro que atenta para a flexibilidade inerente à construção identitária, que se 

assume agora como nunca finalizada, englobando questões biológicas às quais se agregam 

convenções sociais, em um processo de constante crise e mudança. As pesquisas referentes à 

memória ganham aqui maior relevo, por ser ela instrumento identitário básico, seja em termos 

pessoais ou coletivos. Esse aspecto será destacado a partir da convocação de autores como 

Assmann, Candau, Izquierdo, Ricoeur e Squire & Kandall.  

No momento da velhice, em que falhas ocasionadas pela fragilização do corpo conjugam-

se com a acumulação de práticas, experiências e filtros singulares, a memória cresce em 

importância como contraponto à homogeneização. É instrumento de reforço do heterogêneo e 

da diversidade que caracterizam identidades esculpidas pela passagem dos anos, sempre em 

contínuo movimento e transformação. Analisada a partir da perspectiva do idoso, a memória 

mostra-se essencial à sobrevivência, ao mesmo tempo em que o idoso é cada vez mais sensível 

ao esquecimento. A velhice configura assim uma forma de exílio, literal e metafórico, forçado 

ou consensual, englobando espaços físicos e afetivos.  
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A restrição espacial, intensificada com o aumento da dependência, ocasiona não raro o 

desligamento do exterior, o abandono, situações de solidão e desamparo, podendo gerar um 

verdadeiro estado de anomia social, de desenraizamento e perda de referenciais. São 

ponderações já levantadas por Beauvoir e Bosi e retomadas posteriormente, com novos 

embasamentos e amplitude, por, entre outros, autores como Debert, Fonseca, Guedes e 

Goldenberg. 

Seja nos estudos sobre a memória, seja nos ligados ao envelhecimento, mais do que 

conceber unicamente construções mentais e aprendizado, deve-se ter em conta a conexão entre 

as vertentes biológica e afetiva pelas quais se configura a subjetividade. Ao se falar em memória 

na velhice, impõe-se a realidade de um corpo envelhecido, a perder funções cognitivas e 

mobilidade. 

A velhice e a doença, ao provocarem o confronto com situações limítrofes, potencializam 

a ligação entre passado e presente. Desse modo, a restrição de espaços físicos e afetivos 

condensa e amplia significados. Em momentos de fragilidade física e psicológica, as relações 

com o espaço e o tempo que, per se, estruturam a existência humana, sofrem alterações 

significativas, as quais muitas vezes ultrapassam a vontade ou a consciência do sujeito, mas 

continuam a condicionar a sua percepção do mundo. 

 No universo do idoso, o tempo - presente, passado e futuro - é reinterpretado em um 

momento em que o próprio corpo soa desconhecido, não raro inadequado no espaço em que se 

insere. A casa, o Lar, o quarto, o jardim, as impossibilidades crescentes de acesso ao público e 

os confinamentos, que espaços físicos e afetivos são ocupados pelos idosos? O que ampliam e 

ao que restringem? Como ocorrem a adaptação, as percepções distintas, a composição de 

microespaços por meio do corpo e de objetos que dizem respeito ao corpo? É realmente a 

velhice a etapa da vida em que somos mais diferentes uns dos outros, ou algo acontece no 

processo de envelhecimento que homogeneíza e quebra o potencial de diversificação? 

Autores como Assmann, Bachelard e Bakhtin enfatizam o significado dos espaços físicos 

como linhas de ligação entre passado e presente. São cronotopos, defende Bakhtin (2014). 

Objetos contam histórias, são pontes, registra Assmann (2011). Para Bachelard (2008), a 

importância de pontos físicos de contato é tão valorizada que considera a casa, como matéria 

concreta e como símbolo, constitutiva da personalidade humana. 
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Não falamos apenas de uma área física e sua transformação em lugar. Nossa pesquisa 

centra-se na reflexão sobre o espaço como componente literário capaz de assegurar maior e 

melhor compreensão de como o momento da velhice surge configurado em obras ficcionais. 

Um idoso como personagem é uma voz traduzida em um corpo e este corpo insere-se 

espacialmente. O espaço constitui-se e interfere como agente e não como elemento passivo, é 

conceito mediado como palavra pela arte do escritor (Brandão 2013; Lopes/Reis 1988; Real 

2001, 2012).  

Na escrita literária, o exame de modos pelos quais se efetiva a representação espacial 

envolve questões atinentes ao cenário, seja físico, social ou psicológico. E o trabalho estético 

na criação de imagens poéticas e espaciais capazes de configuração desse olhar leva-nos à Parte 

II da tese, referente aos espaços da velhice na ficção. 

Ressalta-se que as obras lidas, mesmo as de autores distanciados do período centro da 

investigação, foram restritas ao Ocidente, com as falhas e parcialidades que decorrem dessa 

decisão. A delimitação fez-se necessária, em face das dificuldades de abarcar, nos limites de 

uma única investigação, análises mais ampliadas, que envolvam também sociedades orientais 

ou muito distantes espacial, temporal e culturalmente. 

A documentação relativa ao quotidiano do idoso na Antiguidade é escassa, não apenas 

pelo número reduzido de indivíduos que alcançavam idades mais avançadas, mas pelo sistema 

então vigente de divisão das fases da vida. Os que hoje poderiam ser classificados como idosos 

encontram-se imersos no âmbito documental atinente ao grupo dos indivíduos adultos. Além 

disso, antes do século XX, as informações consideradas como “históricas” não englobavam o 

universo privado, mas os debates, conflitos e decisões daqueles com a mobilidade, a autonomia 

e o poder exigidos para domínio do espaço público. Não obstante, mesmo em suas origens, a 

literatura ocidental permite vislumbrar como se implantou, ao longo dos séculos, a dicotômica 

figuração do idoso entre os papéis de vilão e de vítima (Beauvoir 1990; Jaeger 2003; Minois 

1987). 

Atualmente, um outro olhar se impõe, com reflexos em termos ficcionais que requerem 

maior detalhamento. Novas visões surgem, agora com um enfoque mais positivo, voltado às 

reais possibilidades do idoso. Em alguns momentos, mesmo com um excesso de expectativas 

que se encaminha de modo perigoso em direção a uma juventude ilusória. Sem embargo, 
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inclusive nesses casos, são alterações decisivas para a percepção do que pode e até onde pode 

essa etapa ainda tão desconhecida, de difícil compreensão para aquele que nela não se encontrar 

inserido.  

No capítulo final da presente tese, as análises direcionam-se à figuração da velhice em 

romances publicados no Brasil e em Portugal a partir da década de 1980. Sob o título de “A 

velhice como continuidade na ficção contemporânea”, acolhe três eixos norteadores das 

leituras: a dor de perceber-se "velho" e as diferentes idades da velhice; relações familiares e de 

cuidado; e mobilidade, afeto e autonomia além do âmbito familiar. 

Majoritariamente presentes na ficção lida sobre o tema, esses três eixos são, também, 

aspectos para os quais podem ser dirigidas transformações efetivas em termos de atitude 

pessoal, prestação de cuidados e organização de serviços de responsabilidade da esfera pública. 

Isso lhes acresce importância, pois oportuniza empoderamento, ações concretas e construção 

de perspectivas. Assim, partindo desses três pontos principais, abrem-se caminhos para debates 

de maior amplitude. 

Optamos por um corpus literário alargado, com destaque de alguns dos tópicos que 

pareceram mais relevantes, para ir ao encontro do objetivo da tese, que é o de estudar uma 

problemática multidisciplinar e transversal em termos geográficos e culturais, e não exatamente 

estudar cada uma das obras isoladamente. Enfatiza-se ainda o quanto o direcionamento 

decorrente dessa opção restringiu interpretações alternativas dos textos incluídos. A leitura aqui 

planeada é uma entre inúmeras, muito poderia ainda ser dito, e novas pesquisas serão efetuadas 

para ampliação dos debates. Coube-nos uma pequena parcela e a necessidade de delimitação 

constante, pois cada livro lido, cada conferência ouvida, cada artigo referido por terceiros 

remetia a novas ideias e acréscimos que se torna inviável abarcar.  

O objetivo desta investigação é o olhar ficcional, essa espécie de mediação efetuada pela 

literatura, a realidade da velhice como produto reconfigurado pelo escritor. Porém, cabe 

ressaltar, sem nunca deixar de incluir, nesse olhar voltado à ficcionalidade, o diálogo com a 

literatura técnica sobre o fenômeno do envelhecimento, com a bibliografia científica oriunda 

de outras áreas de conhecimento. Interessa-nos o modo como as questões retratadas 

ficcionalmente delineiam aproximações com estudos realizados pela psicologia, sociologia, 
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medicina, história, arquitetura e urbanismo, entre outras inúmeras conexões interdisciplinares 

capazes de oportunizar compreensão e abertura de caminhos interpretativos. 

A pesquisa realizada direciona seu enfoque em oposição a perspectivas 

homogeneizadoras que mesmo hoje se observam não apenas em afirmações de senso comum, 

mas inclusive em trabalhos de cunho mais técnico sobre o tema. Daí que se assuma uma opção 

clara pelas possibilidades heterogêneas que o período da velhice abarca, no que respeita à 

individualidade de concepções, sensações e sentimentos a que todos temos direito, 

independentemente da faixa etária ou grupo social.  
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A VELHICE COMO PROBLEMÁTICA INTERDISCIPLINAR 
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O que estamos nós, sociedade toda, a fazer com os nossos velhos? 

(António M. Fonseca)
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Capítulo 1 

Velhice e sociedade 

 

 

1.1. Panorama do envelhecimento populacional 

 

Um retrato que objetive captar a realidade contemporânea envolverá, de forma 

quase obrigatória, dois aspectos: urbanização e envelhecimento demográfico. O mundo 

ingressou no século XXI com mais da metade de sua população vivendo em centros 

urbanos e são poucas as possibilidades futuras de mudança desse quadro. É no ambiente 

urbano que buscamos, hoje, condições que permitam satisfazer necessidades básicas e 

garantam acesso a uma melhor qualidade de vida1.  

Para a construção desse quadro de urbanização crescente, interligam-se aspectos 

tão distintos como a constituição dos mercados produtor e consumidor e mudanças na 

estrutura familiar. A concentração de indústrias e centros de comércio, bem como novas 

formas de transporte e circulação de produtos e pessoas alteraram a radiografia espacial, 

impondo novos paradigmas de socialização. Concomitante ao processo de urbanização e, 

em grande parte, decorrente desse processo, o envelhecimento demográfico é outra marca 

da contemporaneidade. Entre suas causas, destacam-se o decréscimo da mortalidade 

infantil e da fecundidade e o crescimento da expectativa de vida, com impacto 

diferenciado entre os países, tendo em vista os graus de desenvolvimento e de capacidade 

de implantação de projetos de infraestrutura e prestação de serviços. 

Renata da Costa Seabra (2009) afirma que a realidade brasileira apresenta uma 

configuração especialmente problemática por serem a urbanização e o envelhecimento 

 
1 Cabe observar que experiências em busca de retorno a um ambiente rural merecem atenção. Contudo, de 

forma generalizada, essa não é a situação da sociedade contemporânea, constatando-se, ao contrário, a 

emergência de projetos de inclusão de elementos do ambiente rural em espaços restritos urbanos. 
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demográfico resultantes, em grande medida, de processos migratórios, sem que tenha 

ocorrido o devido preparo em termos estruturais para absorver essa população: 

 
Diferentemente dos países desenvolvidos nos quais o aumento da população 

idosa foi lento e gradual, além de paralelo ao processo de crescimento sócio-

econômico, nos países em desenvolvimento o envelhecimento populacional é 

um fenômeno recente, datando de duas ou três décadas. [...] No Brasil, a 

“transição demográfica” relaciona-se, intimamente, ao deslocamento da 

população (migração) das áreas rurais para as cidades, especialmente as 

grandes cidades (metrópoles). (Seabra 2009: 23) 

 

Maria Constança Paúl (1997, 2012) destaca a presença de uma conjuntura similar 

em Portugal. Para a autora, o declínio da fecundidade pode ser considerado como uma 

das causas principais do envelhecimento populacional; porém, no caso português “este 

fenômeno acentuou-se devido ao movimento migratório, próprio de um país exportador 

de mão-de-obra” (Paúl 1997: 09). Com uma trajetória marcada por processos de 

colonização, o país enfrenta periodicamente cenários de retomada migratória. O ingresso 

na Comunidade Europeia reforçou mudanças nas pirâmides etárias, em face da saída de 

jovens trabalhadores para o exercício de suas atividades profissionais em outros países 

europeus. 

Portugal apresenta um quadro de envelhecimento diferenciado do brasileiro; não 

obstante, ambos se aproximam pela rapidez com que esse processo ocorre. Estudos sobre 

o envelhecimento demográfico elaborados pelo Instituto Nacional de Estatística no ano 

de 1999, com referência ao transcurso do Ano Internacional das Pessoas Idosas, já 

apontavam para esse aspecto. Maria João Valente Rosa, em O envelhecimento da 

sociedade portuguesa, retoma o tema: “Em Portugal, essa evolução foi ainda mais forte 

que na Europa, passando a idade média da população de 26 anos, em 1950, para os 38 

anos, em 2000, e para os 41 anos, em 2010” (Rosa 2012: 26ss.). Dados mais recentes, da 

PORDATA - Base de Dados Portugal Contemporâneo –, confirmam essa afirmação e 

atestam o crescimento significativo do número de idosos, bem como a aceleração desse 

processo após a década de 19802. 

 
2 Portugal: número de idosos para cada 100 jovens:  

1981 – 45,4 idosos;   

2001 – 101,6 idosos;  

2011 – 125,8 idosos;   

2017 – 153,2 idosos. 
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No caso brasileiro, o crescimento da expectativa de vida é relevante, de 68,4 anos 

em 1975, passa para 80,2 anos em 2015. Paralelamente, observa-se um decréscimo 

populacional a partir do ano de 2010, com influência direta na alteração da pirâmide 

demográfica3. A tendência de crescimento numérico da população idosa brasileira é 

assinalada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República4, quando da 

comparação de dados dos censos promovidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística no período de 1991 a 2011: 

 

A tendência de envelhecimento da população brasileira cristalizou-se mais 

uma vez na nova pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). Os idosos - pessoas com mais de 60 anos - somam 23,5 milhões 

dos brasileiros, mais que o dobro do registrado em 1991, quando a faixa etária 

contabilizava 10,7 milhões de pessoas. Na comparação entre 2009 (...) e 2011, 

o grupo aumentou 7,6%, ou seja, mais 1,8 milhão de pessoas. Há dois anos, 

eram 21,7 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, o número de crianças de até 

quatro anos no país caiu de 16,3 milhões, em 2000, para 13,3 milhões, em 

2011. (Secretaria de Direitos Humanos/Brasil 2012) 

  

Dados mais recentes coletados pelo IBGE corroboram esse quadro, assinalando um 

crescimento de 18% da população idosa brasileira entre os anos de 2012 a 2017. Contudo, 

é necessário destacar aqui variações regionais. Exemplificativa é a diferença entre 

Estados como o do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, nos quais o crescimento 

verificado ultrapassa os 18%, e o do Amapá, no qual os índices de crescimento 

alcançaram apenas 7,2% no mesmo período. 

A criação do Conselho Nacional do Idoso, no ano de 1994, no Brasil, sinalizou 

avanços significativos5. Nove anos depois, em 2003, é instituído o Estatuto do Idoso, com 

o objetivo de garantir direitos à saúde, dignidade e participação social. No texto 

 
Dados disponíveis em: 

PORDATA: <https://www.pordata.pt/Portugal> 

Instituto Nacional de Estatística: <https://www.ine.pt> 
3 No Brasil, a projeção para 2050 é de 173 idosos para cada 100 jovens.  

Dados sobre o envelhecimento demográfico no Brasil encontram-se disponíveis em:  

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: <http://www.ibge.gov.br/home/> 

Programa Brasil Idoso: <https://brasilidoso.wordpress.com/estatisticas/> 
4 Extinta no ano de 2015, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República passou por diversas 

remodelações estruturais. Atualmente, sob a denominação de Secretaria Nacional da Cidadania, suas 

atividades integram o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 
5 Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que “dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho 

Nacional do Idoso e dá outras providências”.  

Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm> 

https://www.pordata.pt/Portugal
https://brasilidoso.wordpress.com/estatisticas/
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legislativo, família, comunidade, sociedade e Estado atuariam em conjunto, nessa ordem, 

na promoção do acesso à qualidade de vida:  

 

Art. 3.º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária. (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003)
6
 

 

A Constituição da República Portuguesa, em seu artigo 63.º, garante a todos o 

direito à segurança social, incumbindo ao Estado “organizar, coordenar e subsidiar um 

sistema de segurança social unificado e descentralizado, com a participação das 

associações sindicais, de outras organizações representativas dos trabalhadores e de 

associações representativas dos demais beneficiários”7. 

Porém, se no plano legal os direitos são garantidos, a realidade vivenciada pelas 

pessoas é outra. Na legislação brasileira, colocando o peso maior na família, o Estado 

exige um cuidado com o idoso que os familiares nem sempre possuem condições – 

financeiras, de qualificação e mesmo afetivas – de proporcionar. Se na legislação 

portuguesa esse peso maior sobre a família não se encontra especificado, na prática 

quotidiana mostra-se presente.  

A estrutura oferecida ao idoso pela comunidade é essencial para determinar sua 

integração ou exclusão. Com a redução da capacidade adaptativa, acentua-se a 

importância do ambiente como instrumento facilitador ou barreira. Alexandre Kalache 

(2009), discorrendo sobre o modo como o envelhecimento demográfico vem alterando 

estruturalmente a configuração dos centros urbanos, destaca que o problema não é a maior 

presença de idosos, mas o fato de não estarmos preparados para essa situação. Nesse 

sentido, ressalta a necessidade de priorização, pelos órgãos governamentais, do sistema 

de saúde e de um trabalho educativo que promova cuidados continuados, em toda a sua 

abrangência e implicações, permitindo um processo de envelhecimento saudável e ativo. 

 
6 Lei n º 10.741, de 1º de outubro de 2003, que “dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências”. 

Disponivel em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm> 
7 Constituição da República Portuguesa. 

Disponível em: 

<https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx> 
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Preparar a cidade para a presença do idoso envolve um olhar ampliado sobre as demais 

gerações e envolve novas formas de definir, construir e viver o espaço urbano: 

 

O grande desafio para as gerações mais jovens é o de se adaptarem a um mundo 

em que estaremos, cada vez mais, a lidar com idosos. Para isso é necessário, é 

mesmo imprescindível, que professores universitários reformulem os 

currículos e voltem a repensar na forma como os seus estudantes estão a ser 

treinados. Hoje, um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta ou um 

arquitecto, em Portugal, aprendem tudo sobre crianças e mulheres grávidas 

quando, na verdade, vão lidar, de forma crescente, com pessoas idosas. E 

ninguém pode gostar daquilo que não conhece. (Kalache 2009: 216)8 

 

Opções de vida são individuais, mas exigem o apoio e a presença do coletivo para 

que se transformem em possibilidades concretas. Nesse sentido, a reestrutura e adaptação 

dos espaços públicos é ação básica para viabilizar a convivência e o diálogo 

intergeracional. 

 

1.2. Mudanças sociais e contemporaneidade 

 

Nossas conceituações sobre o que é ser idoso passaram por mudanças profundas, 

diferenciando-se etapas da velhice, com distanciamentos semânticos cada vez maiores. 

Hoje, os idosos repensam sua situação, incluindo projetos e objetivos em uma fase por 

muito tempo vista apenas como término da jornada. Contudo, se a atitude não é mais 

única e suplanta a passividade e o conformar-se com moldes sociais predefinidos, o senso 

comum no referente à velhice ainda possui uma forte carga negativa.  

Paúl (1996), ao pesquisar o envelhecimento em meios urbanos, atenta ser necessário 

“aproximar a curva da esperança de vida (mortalidade) com a correspondente qualidade 

de vida” (Idem: 05) para que os ganhos da medicina em termos de longevidade adquiram 

 
8 No referente ao Brasil, a situação é também precária, como pode ser constatado a partir de informações 

apresentadas no documentário “Longevidades – Idosos no Brasil”, da diretora Gisele Rodrigues (2009). 

Segundo relatos ali efetuados pelo Dr. Renato Veras, então Diretor da Universidade Aberta da Terceira 

Idade da Universidade do Rio de Janeiro, no ano de 2009, das mais de cento e cinquenta escolas de medicina 

do Brasil, apenas sete apresentavam em sua grade curricular a disciplina de geriatria.  

Disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=wVF3s_x4jw0> 

https://www.youtube.com/watch?v=wVF3s_x4jw0
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um sentido real e não transformem o processo de envelhecimento em um período de 

sofrimento e desesperança: 

 

Em oposição às civilizações Orientais, que reservam ao velho o aceder à 

sabedoria, no Ocidente, os valores dominantes são a produtividade, a 

actividade, a juventude, deixando os velhos sem lugar e, portanto, sem razão 

de viver, quando já lhes falta a vitalidade. Quando muitas das maiores fontes 

de significado, como o trabalho, o estatuto social e a actividade, são ameaçadas 

ou diminuídas, como no caso da idade avançada, a questão é porquê viver. 

(Idem: 20ss.) 

 

Até o século XIX, o idoso era concebido como responsabilidade da família, com 

pouca ou nenhuma participação assistencial do Estado. Ana Fernandes (2016) registra a 

forma como a percepção da velhice ocorreu intimamente ligada à pobreza, com as 

primeiras associações não religiosas de socorros mútuos destinando-se à assistência em 

casos emergenciais, sendo criadas “para suprir alguns dos riscos da existência, tais como 

o apoio na doença, os cuidados médicos, os medicamentos ou ajuda em caso de 

incapacidade temporária para trabalhar” (Idem: 24). 

Com a industrialização, caracterizada pela urbanização e pelo trabalho assalariado, 

o indivíduo não raro enfrentava condições precárias, mesmo situações de miserabilidade, 

no momento da perda do salário, única fonte de renda, por ser considerado velho e 

inadequado como força produtiva. Em casos extremos, era conduzido a entidades 

assistenciais de cunho filantrópico ou religioso, de conotação caritativa9. Nesse cenário, 

ingressar em um asilo10 era sinônimo de pobreza e abandono familiar. 

Segundo Patrícia Matias (2016), a intervenção efetiva do Estado junto aos serviços 

de proteção e cuidado de idosos, iniciada sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, 

 
9 As primeiras menções portuguesas a esses serviços datam do séc. XII, quando construções, principalmente 

igrejas e conventos, foram transformadas em abrigos, adaptadas arquitetonicamente para seu uso 

assistencial ou com a construção de alas específicas para essa finalidade, de apoio vitalício e não unicamente 

de passagem temporária (Figueiredo 2005; Matias 2016).  
10 Em Portugal, o uso do termo “asilo” para designar instituição de acolhimento é recente, observado 

“sobretudo a partir do século XIX e foi precedido pelos de hospital (séc. XII), mercearia (sécs. XIII a XV) 

e recolhimento (sécs. XVI a XVIII)” (Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura 1964:1561). São entidades 

que atendiam órfãos, idosos sem família e pessoas carentes, geralmente viúvas ou “ex-pecadoras”, 

excluídas do convívio social e sem condições de sustento. Se era comum mulheres e crianças ocuparem 

estabelecimentos destinados especificamente para esse fim, aos idosos cabia com frequência sua 

manutenção em áreas de atendimento médico e em alas destinadas a doentes mentais ou incuráveis, pois o 

acolhimento possuía motivações mais ligadas à concessão de uma morte digna e religiosa do que a 

melhorias de qualidade de vida. 
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deveu-se em grande parte às críticas que surgiram em toda a Europa no relativo à 

precariedade de condições de vida a que eram submetidos os idosos institucionalizados. 

A partir da década de 1950, reforça-se a percepção da necessidade de um apoio vitalício, 

“a proteção e o cuidado dos idosos dependentes adquire uma incontornável pertinência 

política” (Idem: 27), e o Estado passa a assumir um papel assistencial mais relevante. A 

origem da participação do Estado está, desse modo, relacionada à dependência e pobreza, 

o mesmo ocorrendo com a instauração das primeiras reformas. O termo encontra-se, “na 

sua génese, indissociavelmente incorporada na velhice enquanto incapacidade para o 

trabalho” (Fernandes 2016: 29), surgindo como sinônimo em suas noções mais negativas: 

pobreza, doença e abandono. 

O uso da idade cronológica como delimitadora de períodos de vida é algo recente. 

Infância, maturidade e velhice mostram-se construções interligadas a mudanças das 

próprias noções de tempo e espaço, de público e privado, em um século que se caracteriza 

pela transformação política, econômica e cultural.  

Em suas pesquisas sobre configurações do quotidiano, Antoine Prost (1991) 

apresenta a família como o “muro protector” que divide os dois ambientes: o público e o 

privado11. Na sociedade pré-industrial, famílias extensas viviam sob o mesmo teto e 

mesmo as atividades profissionais eram exercidas sem a definição rígida de horários ou 

separações baseadas na idade cronológica dos trabalhadores12. Nesse contexto, a vida 

privada não deve ser concebida como parte da natureza humana, mas algo construído 

 
11 Público e privado são conceitos que sofreram modificações ao longo da história. Surgem relacionados ao 

direito romano e à pólis grega, onde diferenciavam ações de coletividade, espaços de maior participação e 

debate, e ações mais restritas, de contornos particulares dos cidadãos. Posteriormente, o espaço público 

passou a constituir o universo da política e do poder do Estado, não raro de forma reservada ao governante 

e com acesso extremamente restrito, e o privado assume uma proximidade com o mercado e suas variações. 

Na Idade Moderna, as expressões público e privado novamente se modificam, influenciadas pelo processo 

de individualização e subjetivação da vida familiar e pessoal, que se afasta da esfera pública (no caso das 

mulheres, pode-se falar mesmo de exclusão e ocultamento). Contemporaneamente, ainda que mantendo 

conceituações jurídicas bem definidas, público e privado assumem um significado de uso mais 

generalizante, e é este o do presente trabalho, com público sendo o que é de acesso a todos e possibilidade 

de conhecimento geral, aquilo que transcende o próprio indivíduo, e privado o que se restringe conforme 

as intenções e possibilidades de cada indivíduo ou grupo familiar (Ariès 1991; Jaeger 2003; Marins 1998; 

Prost 1991; Mattoso 2011). 
12 Esse aspecto foi abordado por Philippe Ariès (2006) em sua obra História social da criança e da família, 

na qual analisa o processo de especialização das funções exercidas pela criança, com os consequentes 

reflexos na diferenciação similar dos demais grupos etários. 
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socialmente e de modo gradativo, atingindo seu auge no século XIX e inícios do século 

XX13: 

 

A vida privada não é uma realidade natural, existente desde a origem dos 

tempos; é uma realidade histórica, construída de formas diferentes por 

sociedades determinadas. Não há uma vida privada, com limites definidos de 

uma vez por todas, mas uma sequência, ela própria mutante, da actividade 

humana entre a esfera privada e a esfera pública. A vida privada só tem sentido 

em função da vida pública, e a sua história é antes de mais a da sua definição. 

(Prost 1991: 15) 

 

Prost considera essa passagem do trabalho de um espaço privado para um público 

como “a primeira grande revolução do século XX” (Idem: 21), tendo em vista as 

implicações decorrentes em diferentes áreas e grupos sociais: “No início do século perto 

de dois terços dos franceses, e com toda a certeza mais de metade, trabalhavam em casa. 

No final do século, pelo contrário, quase todos os franceses trabalham fora de casa” 

(Ibidem).  

Na especialização do universo urbano e na criação de zonas industriais, há mais do 

que uma separação de espaços: “os locais do trabalho deixam de ser os da vida doméstica” 

(Ibidem), afirma o autor, o que resulta em alterações profundas em termos de normas e 

concepções valorativas. Vida privada e vida de trabalho (e, consequentemente, vida 

pública) diferenciam-se. A nova organização atinge o trabalhador, a rua, o bairro, todo o 

ordenamento no qual a fábrica se encontra inserida. 

As dificuldades inerentes ao esforço físico e de locomoção, não tão visíveis quando 

de tarefas espacial e afetivamente próximas, mostram-se dramáticas: o idoso perde seu 

status como elemento produtivo e, em consequência, poder pessoal, familiar e 

comunitário. Uma perda que se enfatiza quando lembramos que a separação público-

privado constituída na época reservava ao ambiente doméstico, no qual o idoso se percebe 

agora confinado, um papel subalterno, inferiorizado dentro da hierarquia social de 

poder14. Atualmente, observa-se mesmo a perda da função simbólica de responsável pela 

 
13 Na França, essa divisão consolida-se no século XIX, com a implantação da família de cunho mais nuclear, 

embasada na privatização do espaço familiar. Um processo de forte conotação política, marcado pela 

reclusão do elemento feminino e pelo reforço do elemento masculino como ocupante dos espaços públicos 

e centros de poder decisório (Ariès 1991, 2006; Perrot 1988, 2007; Prost 1991).  
14 Nos séculos XVIII e XIX, o número de idosos era bastante reduzido, a expectativa média de vida até 

1820 mal alcançava os 33 anos. Em um contexto no qual o universo público pertencia quase exclusivamente 

aos homens, jovens ou adultos, ao idoso restava a inércia, a construção de um espaço caracterizado pelo 
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memória familiar e coletiva, tradicionalmente delegada aos idosos em comunidades pré-

industriais15. 

A partir da França, uma mentalidade focada no reforço dos espaços privados e 

íntimos é exportada para os demais países europeus e, fora da Europa, muito 

particularmente para o Brasil, cuja estrutura social constituiu-se sob forte influência da 

sociedade francesa do século XIX16.  

A constituição familiar é essencial para compreensão do papel reservado ao idoso, 

cuja assistência, tanto no Brasil quanto em Portugal, tem uma forte tradição de 

responsabilidade familiar. Ainda que essa situação se encontre em um processo de 

transição, com instituições extrafamiliares de atendimento já instaladas em grande 

número, é ainda a família o principal suporte de apoio e cuidado a que o idoso tem acesso 

(Debert 1999; Fonseca 2014, 2016; Paúl 2012). 

O processo de urbanização português apresenta aspectos distintos da maioria dos 

países europeus, sendo caracterizado pela presença de um setor terciário de importância 

crescente, situação que se acentuou com o ingresso na Comunidade Europeia, no ano de 

1986. Esse quadro, aliado à modernização do setor de transporte, propiciando facilidade 

de circulação de pessoas e produtos, permitiu uma relativa permanência em regiões 

 
isolamento. As mulheres ainda exerciam funções de apoio ao elemento masculino e as crianças preparavam-

se para o exercício de funções futuras; ao idoso, porém, mesmo masculino, não era viabilizado o exercício 

de um papel comunitário efetivo (Ariès 1991; Perrot 1988, 2007; Prost 1991). Luís Machado de Abreu 

(2005), em “A velhice como cesura”, afirma: “Faz sentido dizer-se que o homem velho morria para a 

sociedade e desaparecia ainda antes de morrer biologicamente. A partir dos cinquenta anos, os poucos que 

lá chegavam, saíam da vida activa, tornavam-se um encargo pesado para os mais chegados e continuavam 

uma existência infeliz, antecâmara do fim. Constituíam assim a fase inspiradora dos tipos cruéis de velho 

ridículo, viciado, inútil e grotesco, com que a literatura frequentemente lhes desenhou o perfil” (Idem: 09). 
15 Debert (1999) registra a possibilidade de novas modificações geracionais decorrentes da velocidade de 

produção e consumo característica da sociedade contemporânea. O conceito de geração encontra-se hoje 

mais diluído; se rituais de ingresso em grupos geracionais implicavam uma nova etapa da vida, já de certa 

forma moldada pela geração anterior, agora, cada fase representa um reflexionar sobre esse novo momento. 

A repetição de fórmulas e atitudes ocorrerá apenas após uma autojustificação das mesmas e não algo 

executado de forma automática por ser socialmente fixado para a nova idade (Idem: 53). Sobre questões 

geracionais, ver também Ariès (2006), Hoff (2009) e Relvas (1996). 
16 No Brasil e em Portugal, autores como Fernando Novais (1998), organizador de História da vida privada 

no Brasil, e José Mattoso (2011), diretor de História da vida privada em Portugal, seguem em suas 

investigações linhas similares às adotadas por Ariès e Prost, com análises que partem do detalhamento de 

aspectos relacionados aos espaços privados.  

Atenta-se que estudos dessa influência devem englobar as diferenciações de classes, culturas e grupos 

sociais. Como o destaca Prost (1991: 16), ainda que noções de vida privada sejam incrustadas de forma 

irrevogável na mentalidade de uma época, variantes são igualmente inquestionáveis e devem ser sempre 

consideradas nas investigações sobre o tema.  
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interioranas, sem que se constituíssem centros urbanos com a dimensão apresentada por 

algumas cidades brasileiras. 

Paulo Chitas e Maria João V. Rosa (2013: 13) destacam, contudo, que, apesar da 

presença de um cenário diferenciado, a história portuguesa também passou por uma 

revisão e reconstrução com implicâncias decisivas não apenas no universo público, a vida 

privada teve suas delimitações redefinidas a partir das alterações espaciais e políticas que 

o país atravessou. Portugal mudou muito e muito depressa, consolidando uma nova face 

demográfica, com uma população concentrada nas cidades e no litoral e claramente mais 

envelhecida. 

As modificações não se limitaram ao tamanho das famílias, mas à sua estrutura e 

finalidade. Dados estatísticos analisados por Chitas/Rosa indicam que o matrimônio não 

deve mais ser considerado “o ‘espaço natural’ para a concepção e a reprodução dos 

casais” (Idem: 36). Novas estruturas familiares vão absorvendo novas situações, em um 

cenário onde “o exemplo de família ‘tradicional’ alicerçada no casamento é cada vez mais 

uma entre tantas outras formas possíveis de se estruturar o ‘lar’” (Idem: 35). 

Tais alterações são visíveis também na sociedade brasileira. No volume 4 de 

História da vida privada no Brasil, Elza Berquó (1998) publica ensaio intitulado 

“Arranjos familiares no Brasil: uma visão demográfica”, no qual se propõe a debater o 

tema a partir de estatísticas que englobam a segunda metade do século XX. Dados do 

IBGE avaliados por Berquó atestam novas formas de gerenciamento do núcleo familiar, 

principalmente em termos de redistribuição de funções e hierarquia17: 

 

O caráter nuclear da família, isso é, o casal com ou sem filhos, continua 

predominante, mas o ‘tamanho’ da família diminuiu, e cresceu o número de 

uniões conjugais sem vínculos legais e de arranjos monoparentais – aqueles 

caracterizados pela presença do pai com filhos ou da mãe com filhos, contando 

ou não com outros parentes habitando conjuntamente. Entretanto, as maiores 

transformações vêm ocorrendo no interior do núcleo familiar, assinaladas pela 

alteração da posição relativa da mulher e pelos novos padrões de 

relacionamento entre os membros da família. Estaria havendo a passagem de 

uma família hierárquica para uma família mais igualitária, tendência 

inicialmente mais visível nas camadas médias urbanas. (Idem: 414) 

 
17 Como exemplificativa, destaca-se a redução do número de idosos residindo junto a casais sem filhos. 

Contudo, não deve ser efetuada uma relação direta entre esse fato e o isolamento do idoso; casais sem filhos 

podem ser casais mais jovens, cujos pais ainda apresentam condições de uma vida satisfatória de modo 

autônomo. Por outro lado, laços familiares diferenciados criam-se a partir da participação efetiva do idoso 

na tarefa de cuidado dos netos, o que amplia as possibilidades de uma maior proximidade posterior. 
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Não obstante, se mudanças profundas são observadas, a ideia de casamento e 

constituição de um grupo familiar ainda é corrente. No ano de 2013, a antropóloga Miriam 

Goldenberg publica A bela velhice, apoiada em um sistema de entrevistas que envolveu 

indivíduos de diferentes grupos etários e classes econômicas18. Na obra, propõe-se a 

analisar os significados da velhice e do envelhecer no contexto de uma sociedade como a 

brasileira, marcada por um imaginário de consumo e valorização não raro extrema da 

juventude e do corpo feminino jovem. O resultado foi de encontro a mitos observados no 

senso comum no referente à condição feminina, mas, igualmente, demonstrou o quanto 

esses mitos estão consolidados e são repetidos de modo quotidiano e quase inconsciente.  

Segundo Goldenberg, mulheres que optam por não casar ainda sofrem pressão 

social, o que se acentua significativamente quando optam também por não terem filhos. 

A velhice sem filhos é vista como desamparada, triste e solitária. Entretanto, o resultado 

das pesquisas elaboradas pela autora atesta uma realidade distinta: os filhos não se 

mostram presença tão essencial, quanto mais única. É nos amigos que os idosos 

encontram grande parte do acompanhamento afetivo e físico; a convivência quotidiana, 

o compartilhar de momentos e de intimidade expande-se além do universo familiar. 

Principalmente entre as mulheres, são as amigas que as acompanham ao médico, prestam 

atenção e cuidado, apoiam, oferecem carinho e companhia, mostram interesse e 

preenchem carências: 

 

Foi fácil perceber que a demanda feminina por reconhecimento, reciprocidade, 

respeito, segurança, escuta e cuidado é satisfeita prioritariamente pelas amigas. 

No discurso deles, a ideia de reciprocidade está associada à família (...) Já no 

discurso delas, a ideia de reciprocidade está muito mais presente nas relações 

de amizade do que nas de parentesco. (Goldenberg 2014: 83)  

 

A importância da amizade é também ressaltada por Paúl (1997) no relativo ao 

universo português. Para a autora, a família é ainda o pilar principal de apoio ao idoso em 

 
18Atuando junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, Goldenberg promoveu a distribuição de 1.700 

questionários a partir de quinze grupos de discussão integrados por representantes de diferentes faixas 

etárias e classes sociais. 
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termos de cuidados básicos, mas a amizade adiciona a essa prestação de cuidados um 

outro papel, mais subjetivo e de importância nem sempre devidamente perceptível: 

 

Embora os familiares sejam a maior fonte de apoio físico e emocional dos 

idosos, os amigos têm um forte efeito no bem-estar subjectivo. (...) Enquanto 

os encontros com a família nem sempre são fáceis e são geralmente 

ritualizados e estéreis, o encontro com amigos é visto como mais estimulante 

e positivo e daí talvez a sua associação mais forte com o bem-estar geral. 

(Idem: 109) 

 

Paúl destaca diferenciações observadas entre homens e mulheres, considerando a 

amizade feminina mais relacionada a “um apoio emocional recíproco” (Idem: 110), ao 

passo que a masculina parece “depender mais da partilha de actividades ou interesses” 

(Ibidem). Com a maior restrição ao espaço da casa, após a reforma e saída do mercado de 

trabalho, para os homens “as amizades parecem desaparecer, principalmente para a classe 

trabalhadora, mas também para a classe média, não sendo isto tão evidente no caso das 

mulheres” (Ibidem). 

 Berquó (1998), assim como Goldenberg (2014), aproxima-se das afirmações de 

Paúl (1997) ao comentar diferenciações entre homens e mulheres na época da velhice: 

 

Morar na casa dos filhos parece mais comum para um pai idoso, viúvo ou 

separado, que não voltou a se casar, dada a maior dependência de cuidados 

físicos por parte dos homens. Mulheres idosas, viúvas ou separadas, com 

possibilidades financeiras, optam por morar sozinhas, desfrutando da 

autonomia que nunca puderam vivenciar na companhia de maridos e filhos. 

Enfim, não se trata apenas de fatalidades rondando a vida das mulheres, mas 

também da conquista de novas oportunidades. (Berquó 1998: 435) 

 

A autora ainda registra: “Para os homens sós, ser jovem, maduro ou idoso não faz 

muita diferença. Já o número de mulheres sozinhas concentra-se nas de idades mais 

avançadas” (Idem: 434). Nesse contexto, as situações de homens vivendo sós relacionam-

se em grande parte a períodos de transitoriedade, épocas entre uma e outra relação, o que 

leva a presença do elemento masculino vivendo só em proporções similares em todas as 

faixas etárias, diferentemente do grupo feminino, onde o viver só aparece em 

porcentagem bem maior após os 60 anos. 

O envelhecimento demográfico criou uma realidade intergeracional nova, com a 

qual as pessoas ainda estão aprendendo a lidar. Nossa tendência é imaginar a velhice em 

épocas passadas como integrando de forma pacífica e amorosa a rotina das famílias. 
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Porém, não podemos esquecer que o fenômeno como norma generalizada é algo bem 

atual. Andreas Hoff (2009), ao analisar relações intergeracionais nas sociedades 

europeias, afirma: 

 

É de crença comum que antigamente avós, pais e filhos, todos eles viviam 

felizes no mesmo tecto, ajudando-se mutuamente sempre que necessário. Em 

contraste com esta crença comum, a experiência generalizada de ser avô ou 

avó, enquanto fenómeno massificado nas nossas sociedades, é um fenômeno 

recente. No passado, as relações intergeracionais envolvendo três gerações 

diferentes eram muito raras e, normalmente, tinham uma duração bastante 

breve. (Idem: 245) 

 

Relvas (1996), por sua vez, contrapõe-se à imagem ainda corrente dos avós como 

“pais com açúcar” e dos netos como uma segunda chance de construir “relações muito 

próximas e gratificantes, em princípio na ausência de responsabilidades parentais 

directas” (Idem: 212). Nesse contexto, assumir a responsabilidade pelos netos, após um 

período de inatividade pelo término dos cuidados com os filhos, representaria 

reintegração no sistema familiar, as funções domésticas da mulher voltariam a ganhar 

significado, acarretando melhorias em termos de autoestima e confiança. 

Contudo, alerta a autora, a realidade não reflete um quadro tão harmonioso, 

diferenças de valores intergeracionais e mesmo de valores entre as duas famílias de 

origem, bem como disputas por afeto e atenção exigem de todos uma constante busca de 

equilíbrio, um esforço desgastante que pode não compensar os seus benefícios 

(Goldenberg 2014; Relvas 1996).  

Reforçando possibilidades de conflito, as modificações na estrutura familiar 

ocorridas nas últimas décadas atingiram pontualmente o papel exercido pelas avós. Para 

Relvas (1996), elas não são representantes do sexo feminino que se percebem sem função, 

não se mostram mais dispostas a assumir a responsabilidade plena pelo cuidado dos netos, 

“particularmente quando a existência de outros interesses, atividades ou contatos sociais 

não é de molde a que se deixem colocar numa posição dependente das necessidades 

quotidianas de filhos e netos” (Idem: 213). As avós, nas pesquisas efetuadas pela autora 

no ano de 1996, já buscavam significados e caminhos alternativos para suas vidas. Uma 

busca que hoje, passadas duas décadas, mostra-se mais presente e intensificada. 
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Seguindo uma linha de pensamento similar à posteriormente defendida por 

Goldenberg (2014) e Hoff (2009), Relvas (1996) afirma que, mais do que uma mudança 

real do que ocorria em um passado – próximo ou distante –, “a ideia da relação avós-netos 

harmoniosa e aconflitual parece também ser um mito” (Relvas 1996: 213). Esse 

pensamento é também apontado por Debert (1999) ao apresentar ressalvas à forma como 

citamos o prestígio concedido aos idosos em outras épocas.  

O envelhecimento, mesmo em sociedades antigas, não era homogêneo. A velhice 

bem sucedida dependia de uma idade adulta bem sucedida, registram os autores. Se 

possuísse renda ou fosse o proprietário da casa da família, o idoso exercia algum poder; 

caso contrário, apresentava-se como fardo para os demais elementos do grupo, vítima de 

comportamentos passivos de omissão ou falta de cuidados adequados e até mesmo de 

ações diretas de violência (Debert 1999; Hoff 2009; Marins 1998; Prost 1991; Relvas 

1996). Lutas de poder entre gerações provocavam, não raro, a morte do idoso, camuflada 

pelos filhos ou parentes próximos por representar descargo de responsabilidades mais do 

que a perda de um ente querido. 

O que se observa na atualidade não é um cenário de abandono do idoso, mas de 

alterações no quadro de cuidadores, no sentido de um reforço na geração intermédia. Os 

responsáveis pelos cuidados, por volta de dois terços, são ainda os familiares e costumam 

ser a geração da terceira idade19: “Ou seja, são os idosos autônomos que cuidam dos 

idosos dependentes, a 4ª idade, aos 80-90 anos” (Relvas 1996: 217) 

É um contexto no qual as mulheres sofrem um risco psicológico maior, sendo elas, 

tanto no Brasil quanto em Portugal, a primeira opção quando da assistência continuada a 

familiares. A predominância de esposas e filhas na responsabilização pelos idosos é bem 

evidente em estatísticas e pesquisas sobre o tema, o que se confirma inclusive quando os 

cuidados ficam sob responsabilidade do filho, pois, sendo ele casado, o papel de cuidador 

 
19 Na época de nossos avós, conhecer os netos era algo excepcional e com pouca duração. Hoje, famílias 

abarcam pais, filhos, netos, bisnetos, existe uma diversidade e uma aproximação entre gerações, com 

sobrecarga dos integrantes da terceira idade que se observam responsáveis por indivíduos da quarta idade 

em um momento em que ainda são responsáveis pelos filhos. Esse quadro agrava-se, tendo em vista que a 

independência afetiva, econômica e psicológica dos jovens vem passando por um processo de adiamento 

(Goldenberg 2014; Relvas 1996). 
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costuma ser assumido pela nora20. Ao homem cabe mais prover o suporte em termos 

financeiros e de infraestrutura do que o real acompanhamento quotidiano e afetivo (Paúl 

1997: 105). 

Refletindo sobre a ruptura da “família tradicional” observada na sociedade 

contemporânea, com separações entre os elementos familiares, seja por ações de divórcio, 

pelas migrações ou pela mobilidade profissional que, não raro, se transforma também em 

mobilidade geográfica, Fernanda Daniel (2006) destaca a criação de um contexto no qual 

a atividade de “cuidador” acaba se inviabilizando para boa parte dos integrantes da 

família. A institucionalização mostra-se, assim, como a alternativa que resta ao idoso e 

não uma opção que se inclua em um imaginário positivo. Mais do que a possibilidade de 

novas interações, costuma ser vivida como um momento de perda de autonomia e 

exclusão do círculo familiar.  

Nessa conjuntura, reforça-se a necessidade de uma maior estrutura extrafamiliar de 

apoio a todos os integrantes da família, não apenas aos idosos, para que sejam garantidas 

condições adequadas de assistência e cuidados. A antropóloga brasileira Clarice Peixoto 

(2004, 2013) ressalta em suas pesquisas o modo como investimentos em termos de 

estrutura de serviços vêm possibilitando uma concepção diferenciada. Por meio da 

constituição de grupos de música, dança, teatro, da organização de eventos voltados ao 

debate e ao diálogo, da ludicidade, do conviver intra e intergeracional, do acesso à 

assistência médica, financeira e de diferentes áreas, os idosos estão construindo espaços 

próprios de socialização. No compartilhar de experiências, visões externas negativas são 

confrontadas e consolidam-se mudanças na autopercepção da velhice.  

Paralelamente à busca de conscientização sobre dificuldades econômicas, afetivas 

e sociais, projetos de pesquisa e serviços distanciam-se do assistencialismo paternalista e 

trabalham em prol da autonomia do indivíduo. A manutenção da independência passa 

pelo acesso a ajudas capacitadoras, que não façam pelo idoso, mas supervisionem, 

auxiliem, permitam-lhe continuar a promover atividades, sendo substituído no exercício 

 
20 Uma realidade que também se encontra reforçada em investigações mais recentes no Brasil, conforme o 

atestam Debert/Oliveira (2015); Goldenberg (2014); Hirata/Guimarães (2012); e Papaleo Netto (2011). Em 

Portugal, Rocha/Pacheco (2013), em pesquisas efetuadas com idosos da região de Faro, constataram que a 

maioria dos cuidadores informais era composta de indivíduos com mais de 50 anos (89,1%), com apenas 

12,7% de homens para 89,1% de mulheres cuidadoras. 
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de um procedimento apenas quando a eficácia estiver realmente comprometida. É um 

aspecto sensível, uma linha de percepção nem sempre fácil entre o fornecimento de ajuda 

e o tolher da autonomia. 

Locais como os Centros de Dia portugueses ou, no caso brasileiro, os residenciais 

por turnos, e ações de apoio na realização de tarefas domésticas, pequenas compras ou no 

fornecimento de refeições proporcionam não apenas uma estrutura de serviços, mas 

também o contato social, o acompanhamento próximo e continuado, amenizando a 

sensação de isolamento e prevenindo problemas de saúde física e mental. Dessa forma, 

têm efeito direto na redução do número de institucionalizados e viabilizam ao idoso um 

período maior de convivência junto à família e à comunidade. 

As mudanças decorrentes do envelhecimento e, de forma mais específica, as 

observadas no momento da velhice exigem recursos e capacitação para que se encontrem 

alternativas satisfatórias. Quando nosso corpo se quebra, pelo passar dos anos ou pela 

doença, precisamos nos reajustar emocional e fisicamente a essa nova realidade. Nesse 

contexto, observamos mais do que construções cognitivas, a presença física do corpo e 

suas problematizações atentam para a complexidade dos relatos: biológico e subjetivo 

devem ser percebidos de forma integrada.  

A plasticidade humana tem um poder de instrumentalização física e psicológica 

maior do que o que supõe a maioria das pessoas; contudo, tal não se verifica em um 

envelhecimento patogênico, que pode prejudicar exatamente essa plasticidade21. Para 

Relvas (1996), os primeiros sinais de perda de funcionalidade assustam, provocando, não 

raro, uma “assistência prematura ao idoso por parte da família, o que prejudica 

gravemente as condições de aprendizagem do novo e diferente equilíbrio entre autonomia 

e independência” (Idem: 219). A autora destaca ser um equilíbrio instável e em constante 

modificação; e, ainda, atenta para sua singularidade, pois a tendência é que essa constante 

 
21 A plasticidade, particularmente importante no momento da velhice, quando as mudanças são, em sua 

maioria, de teor definitivo, pode ser definida como a capacidade que possui o indivíduo de assumir novos 

comportamentos e alterar as próprias expectativas em face da necessidade de se ajustar a novas situações. 

Os níveis de isolamento e a repercussão desses níveis no bem-estar são indicativos importantes para 

diferenciações entre envelhecimento saudável e patogênico. Ressalva-se, contudo, que plasticidade não é 

sinônimo de constante atividade ou contato social, o uso do termo refere-se à capacidade de o idoso manter 

níveis de relacionamento nos quais se sinta confortável e que se mostrem positivos para a qualidade de vida 

que tem o direito de usufruir (Arking 2008; Fonseca 2012a; Paúl 1996; Zimerman 2000). 
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modificação ocorra em “sentido único, isto é, sempre conduzindo ao aumento da 

dependência” (Idem: 220). 

A forma como o processo é variado acarreta a existência não de uma velhice, mas 

de velhices, inclusive no mesmo indivíduo. Não podemos esquecer que falamos de um 

período da vida que comporta consideráveis diferenças de idade. Esse aspecto 

cronológico, por si só, já sinaliza a impossibilidade de estudo do grupo como bloco único.  

Exemplificativa é a observação do modo como, mesmo após a exclusão de reações 

decorrentes de aspectos sociais ou culturais, atitudes de “desligamento” ou “atividade” 

serão vivenciadas de forma diversa. Uma atitude mais reservada, de distanciamento do 

ambiente social, não implica necessariamente reclusão ou exclusão e tem, inclusive, 

função real como instrumento adaptativo, como desejo de simplificação da vida. Mesmo 

no período inicial da velhice, na assim chamada terceira idade, períodos temporários de 

afastamento do convívio social são naturais e necessários, permitem ao indivíduo 

trabalhar situações novas com que se defronta e efetuar o luto pelas perdas que vivencia. 

Momentos como reforma, morte de um cônjuge ou de mudanças radicais de quotidiano 

exigem um repensar e uma maior interiorização, não devem ser vistos de forma 

amplificada ou definitiva por ocorrerem na velhice. Há um luto a ser elaborado e o 

processo diferencia-se entre os indivíduos. Paúl enfatiza essa ideia: 

 

O bem-estar dos idosos tem de facto a ver com atitudes, traços de 

personalidade, estados de humor e mais ainda com o ambiente em que os 

indivíduos se desenvolveram e vivem, numa combinação única, que é a sua 

história de vida. (…) A identidade, como base do constructo do ciclo de vida, 

determina o seu conteúdo, que por sua vez determina o conteúdo, nível e tempo 

das aspirações individuais. (Paúl 1996: 12ss.) 

 

Debert (1999) acompanha essa linha de raciocínio ao abordar a presença da 

subjetividade, o significado no quotidiano dos idosos de aspectos como valores, ideais, 

projetos de vida, expectativas e temores. A autora salienta, como Fonseca (2004) e Paúl 

(1996), que o “sentir-se velho” não possui uma conotação cronológica direta, “outros 

eventos, relacionados com a vida familiar ou com transformações de ordem mais geral, 

servem de periodizadores para mudanças na vida dessas pessoas” (Debert 1999: 29).  

Nunca são simples as respostas a questionamentos quanto à fase da vida na qual 

uma pessoa passa a ser considerada idosa. Para estudos oficiais, é comum a adoção de 
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uma idade cronológica, mas mesmo nela encontramos variações. A Organização das 

Nações Unidas22, por exemplo, define uma idade única, a partir dos 60 anos, enquanto a 

Organização Mundial da Saúde23 diferencia países em desenvolvimento, para os quais 

adota a idade de 60 anos, e países desenvolvidos, onde amplia essa idade para 65 anos.  

Porém, como já foi ressaltado, é necessário observar que a classificação a partir de 

limites cronológicos, se largamente utilizada pela simplificação que representa na coleta 

e interpretação de dados, é frágil e não demonstra a heterogeneidade de vivências que 

caracteriza os indivíduos. Se a velhice é enquadrada cronologicamente em alguns grupos, 

em outros, sua definição delimita-se como o momento em que se acentuam as perdas de 

amigos e familiares, ou, ainda, como a etapa da vida marcada pela dependência física e 

mental24. Dentre todas, como conceituação mais generalizada pelo senso comum, a 

velhice continua a ser definida, mesmo institucionalmente, como uma etapa com início 

na reforma, no momento da passagem de uma situação de trabalhador ativo para inativo: 

 

A velhice, como categoria social, tem permanecido institucionalmente ligado 

a um limite de idade fixo, o mesmo que está definido como o da idade de acesso 

à reforma/aposentação. [...] Esta definição institucional, que é antes de mais 

uma categoria estatística, não tem sido adaptada às transformações 

sociodemográficas mais recentes e tem mesmo vindo a ser reforçada com a 

cessação antecipada da atividade. (Fernandes 2016: 28) 

 

 
22 ONU – Declaração Política e Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento de Madrid: Madrid 

International Plan of Action on Ageing and the Political Declaration.  

Disponível em: 

<http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf> 
23 Relatório mundial sobre o envelhecimento: World Report on ageing and health (2015).  

Disponível em:  

<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf> 

Versão em português disponível em: 

<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186468/6/WHO_FWC_ALC_15.01_por.pdf?ua=1> 
24 A escritora portuguesa Luísa Dacosta (2000) atenta para o imaginário e as diferenciações observadas no 

referente a quem e quando se considera alguém como “velho”. Em O planeta desconhecido e romance da 

que fui antes de mim, a autora leva o leitor a aproximar avó e neta, Ana e Luísa. Luísa, a neta, idosa e se 

confrontando com a fragilidade física e a solidão, compreende agora o sentimento de exclusão e isolamento 

enfrentado pela avó em idade muito inferior, em face de regramentos sociais limitadores e opressivos. Para 

a personagem de Dacosta, é a solidão e a escassez de possibilidades de projetos e vivências prazerosas o 

que se define como a realidade da velhice: “Era a sua solidão de velha que a levava, outra vez, àquela 

solidão, mais cruel de uma juventude, em carne viva, viúva e prisioneira, entre quatro paredes” (Idem: 25). 

Esse aspecto é acentuado na descrição dos diálogos entre idosos ouvidos pela personagem Luísa em suas 

idas periódicas ao Instituto do Cancro, nos quais a solidão e o descaso dos familiares aparecem entre as 

queixas mais constantes. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf
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Reformar-se implica alterar de maneira drástica um estilo de vida. Assim, exige 

consciência e preparo para que não se transforme em um momento de exclusão e 

sofrimento. Se é vislumbrada como época utópica de descanso, para muitas pessoas 

mostra-se sinônimo de crise. Um olhar sobre como nossa sociedade encontra-se 

estruturada evidencia a importância do ambiente de trabalho no processo de socialização, 

não raro é inclusive o ambiente de maior contato do indivíduo com outras pessoas e 

grupos.  

A instauração do sistema de reformas, ao garantir condições básicas de 

sobrevivência, provoca um movimento sutil para outros focos, a solidão vivenciada pelo 

idoso passa a ocupar o centro das atenções, a segregação social torna-se mais visível e a 

sensação de marginalidade domina as pesquisas (Fonseca 2016). Fernandes (2016) 

destaca que, mesmo nos casos de reforma opcional e antecipada, o ingresso nesse período 

da vida carrega um status negativo imputado pela sociedade, há uma desvalorização na 

passagem de ativo para inativo.  

Novas formas de gerenciamento do dia a dia precisam ser encontradas a partir de 

eixos que não se sustentem no contato profissional, pois esse já não existe, são as relações 

afetivas que se tornam centro de ocupações e interesses. Indivíduos ativos, marcados pela 

convivência diária com o outro, percebem-se repentinamente solitários e com 

dificuldades inesperadas. Ao se aposentar, a experiência adquirida com a idade soa inútil 

sem a presença do receptor; se problemas financeiros são frequentes, o preparo para eles 

costuma ser maior do que o preparo para uma vivência sem o outro (Fernandes 2016; 

Fonseca 2016). 

Antes do século XIX, o clã, a família e a comunidade representavam o pilar de 

construção identitária do homem. Com a industrialização e o capitalismo, constitui-se 

uma mentalidade focada no indivíduo e é o trabalho que assume essa função. Somos nossa 

atuação profissional, é ela em grande parte responsável por nossa personalidade e mesmo 

habilidades afetivas refletem o ambiente de trabalho no qual vivemos25.  

 
25 Beauvoir (1990) analisa as dificuldades inerentes à saída do mercado profissional, ressaltando a 

importância de que a reforma seja vista como um processo em sua continuidade e não estudada como 

momento isolado. Para a autora, a sensação de falta de espaço dentro do coletivo vivenciada pelo idoso é 

resultado e integra os períodos anteriores da vida, não sendo percebida antes por sua camuflagem ainda ser 

possível: “A tragédia da velhice é a radical condenação de todo um sistema de vida mutilador: um sistema 
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Debert (1999) atenta para o pouco que sabemos a nosso respeito fora do universo 

profissional, como se esse fosse nossa essência e não algo adquirido. Com a saída do 

mercado de trabalho, o idoso percebe-se frente a um quadro de dupla perda de status, 

familiar e profissional, enfrentando distanciamentos espaciais e afetivos26. A vida, 

fundamentada no trabalho, provocaria uma quebra, uma espécie de limbo, de não vivência 

quando esse nos é retirado. Ainda, o olhar sobre a velhice costuma ser marcado pela 

homogeneização, o que fortalece estereótipos e prejudica a construção de projetos 

diferenciados ou atitudes distintas das que agora lhe são definidas pelo novo contexto 

social (Debert 1999; Fernandes 2016; Paúl 1996).  

São dificuldades que se enfatizam contemporaneamente, inclusive com sinalizações 

para a busca de um prolongamento do período laboral, ainda que a partir de novas 

estruturas. Frente aos receios provocados pelas alterações sociais e financeiras do 

processo de reforma, surgem opções por um “afastamento progressivo”, como registra 

Fonseca: 

 

Para a maioria dos adultos, a atividade profissional é uma importante fonte de 

relações sociais, de autonomia financeira, de identidade e autoconceito, de 

sentido para a vida. É através do trabalho que nos tornamos integrados e 

reconhecidos socialmente. Assim sendo, é redutor encarar a relação entre 

trabalho e reforma como uma questão either-or (ou trabalhador ou reformado), 

preferindo muitos trabalhadores encará-lo como um processo que se pode 

estender ao longo de vários anos. (Fonseca 2016: 105) 

 

Em suas análises estatísticas relativas à presença de idosos no mercado de trabalho 

português, a psicóloga Sibila Marques (2011) comprova esse cenário, com a prorrogação 

da idade de ingresso na reforma e o início de novas atividades profissionais.  

Até o final do século XX, a participação de trabalhadores idosos seguia uma linha 

descendente, incentivada por políticas de pré-reforma, que viabilizaram, como bem 

 
que não fornece à imensa maioria das pessoas que fazem parte dele uma razão de viver. O trabalho e a 

fadiga mascaram essa ausência: ela se descobre no momento da aposentadoria. É muito mais grave do que 

o tédio. Ao envelhecer, o trabalhador não tem mais lugar no mundo, porque, na verdade, nunca lhe foi 

concedido um lugar: simplesmente, ele não tivera tempo de perceber isso. Quando se dá conta, cai numa 

espécie de desespero bestificado” (Idem: 340).  
26 Sobre o tema, ver, além de Memória e sociedade: lembranças de velhos, de Ecléa Bosi (1994), também 

Os Idosos e o Tempo Útil de Trabalho, de Célia Delácio (1988). Delácio relata pesquisas efetuadas junto a 

idosos carentes da cidade de Marília, no interior de São Paulo, atentando, como Bosi, para a sensação de 

“inutilidade” por eles vivenciada após a saída do mercado de trabalho. 
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destaca Fernandes (2016), a reorganização interna de grandes empresas, afastando do 

mercado de trabalho “muitos trabalhadores cujas idades não lhes permitiram reciclar as 

competências e voltar a encontrar emprego” (Idem: 27). Porém, seguindo políticas da 

Comunidade Europeia, essa tendência se alterou nas últimas décadas e trabalhadores 

portugueses idosos começam a ser reintegrados no sistema de trabalho (Fernandes 2016; 

Marques 2011). No Brasil, o incentivo à reforma precoce foi um pouco posterior, 

atingindo seu auge na primeira década do século XXI, como instrumento de 

reorganização de instituições públicas. Nos últimos anos, observa-se um retorno à 

prorrogação do período de exercício da atividade profissional.  

Nesse sentido, perdem força noções antes de senso comum, como a queda de 

produtividade do trabalhador idoso, resistência a novos cenários e dificuldades de 

aprendizado. A divulgação de aspectos positivos representados pela atuação desses 

profissionais levou a questionamentos quanto ao que é mito e ao que é cultural ou 

estereótipo e preconceito (Marques 2011; Fernandes 2016). 

Concomitantemente, constrói-se um novo quadro. Pesquisas apontam para uma 

separação gradativa entre o momento de ingresso na reforma e o que é comumente 

considerado o momento de início da velhice. Para Fernandes (2016), “reforma” e 

“velhice” já podem ser diferenciadas na sociedade contemporânea, o “reformado” 

constituindo-se “como uma categoria identificada com avaliações positivas e 

experiências social e individualmente bem-sucedidas” (Idem: 29). Adia-se, nesse 

contexto, o período destinado à velhice: “A velhice parece surgir agora, de forma mais 

nítida, associada às várias incapacidades (físicas, psíquicas e mesmo materiais) que 

surgem nas idades muito avançadas” (Idem: 30). 

A visão negativa da velhice, ainda fortemente introjetada pelas pessoas, é já 

percebida como equívoco e tem sido substituída por trabalhos de averiguação sobre o que, 

nesse período, é inevitável, o que resulta de opções pessoais ou coletivas e o que resulta 

de estereótipos que há muito deveriam ter sido ultrapassados. A ideia corrente, como 

destaca Fonseca (2004), é de que “As experiências vividas e os saberes acumulados são 

ganhos que oferecem oportunidades de realizar projetos abandonados em outras etapas e 
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estabelecer relações mais profícuas com o mundo dos mais jovens e dos mais velhos” 

(Idem: 14).  

Contudo, o autor alerta que essa visão positiva abrange apenas o momento mais 

inicial, observando-se uma espécie de negação das consequências de uma longevidade 

mais avançada. Um enfoque dos estudos voltado mais para o período de atividade e 

autonomia pode resultar em uma ilusão de eterno rejuvenescer, um mero adiamento do 

confronto do indivíduo com sua própria finitude27. Na mesma linha, Debert afirma, 

referindo-se à experiência brasileira: 

 

O sucesso surpreendente dessas iniciativas [grupos de terceira idade, escolas 

abertas, turismo direcionado, entre outras] é proporcional à precariedade dos 

mecanismos de que dispomos para lidar com a velhice avançada. A nova 

imagem do idoso não oferece instrumentos capazes de enfrentar a decadência 

de habilidades cognitivas e controles físicos e emocionais que são 

fundamentais, na nossa sociedade, para que um indivíduo seja reconhecido 

como um ser autônomo, capaz de um exercício pleno dos direitos de cidadania. 

(Debert 1999: 15) 

 

Paúl (1996, 1997) aborda o desafio representado pela conquista humana da 

longevidade. Para a autora, qualidade de vida envolve estar ou não satisfeito com as 

próprias vivências e abrange presente, passado e, inclusive, perspectivas futuras28. Não 

são fatos ou momentos isolados, mas uma mescla complexa de fatores pessoais, sociais, 

econômicos, políticos e afetivos, congregando o idoso e o ambiente no qual se insere.  

A prestação de cuidados abrange aspectos técnicos e objetivos, mesmo rotineiros e 

burocráticos; porém, principalmente no caso de cuidadores informais, integra percepções 

que se complexificam. À necessidade de solução quotidiana de problemas, agregam-se 

trajetórias pessoais e subjetividades, há uma situação no presente que se constrói a partir 

de um passado e terá influência no futuro. Ao lado de um sentimento amoroso verdadeiro 

e uma alegria gratificante por se perceber capaz de amenizar a dor de um ente querido, 

 
27 Na década de 1990 e início dos anos 2000, começa a se construir um regramento do bem viver a velhice, 

embasado no cuidado do corpo e da mente. Porém, com um objetivo de manutenção da juventude, ainda 

vista como modelo idealizado do ser humano. Manter-se jovem, manter uma mente jovem, torna-se frase 

de uso corrente em peças publicitárias, livros de autoajuda e mesmo trabalhos mais aprofundados sobre o 

tema (Brandão 2007; Debert 1999; Fonseca 2004; Kalache 2009). 
28 É importante lembrar que a posse de bens, as relações familiares, as capacidades intelectuais ou sociais 

possuem sentidos diversos entre pessoas diferenciadas por todo um processo de vivências e percepções. 

Bens, família, carisma social, possibilidades intelectuais, um número grande e variável de fatores 

complexificam análises nessa área (Botelho 2014; Paúl 1996). 
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instalam-se também a frustração e a impotência pelas dificuldades crescentes e a raiva 

carregada de culpa. Da mesma forma, não raro um rancor surdo pela obrigação desse 

cuidado em um momento em que a própria vida profissional e pessoal quer ser vista como 

prioritária29 (Paúl 1997). 

Aproximando-se de Debert (1999) e Kalache (2009), Abreu (2005) alerta para o 

fato de se constatar, atualmente, um novo ocultamento. A partir de uma expectativa de 

perpétua conservação física e cognitiva, novos comportamentos passaram a ser exigidos 

do idoso, que deve manter um corpo saudável e uma mente “jovem”, o que resulta em 

uma “camuflagem, ou falso desaparecimento” (Idem: 10). Mudar o foco para os ganhos 

em termos de liberdade e de tempo para si provocou um excesso que pode corresponder 

a uma nova forma de opressão:  

 

Pode haver a tentação de levar a estima pelos tempos de juventude longe 

demais, erigindo-os em padrão pelo qual se aferem as outras idades. Nada mais 

desastroso, porque ao ceder a essa tentação estaremos a alimentar duas ilusões 

complementares. Por um lado, elevamos a mocidade à condição de idade 

perfeita e plena, o que ela está muito longe de ser. Por outro, desvalorizamos a 

densidade e dimensão simbólica das outras fases da existência. E tudo se 

agrava ainda, quando se esvaziam e anulam as outras idades, especialmente a 

velhice. Assim sucede, sempre que esta finge continuar a viver a juventude. 

(Abreu, 2005: 12) 

 

Envelhecer é inevitável, e a tomada de consciência é difícil. Não reconhecer o 

envelhecimento, relegá-lo a um momento específico, externo a nós, é representativo da 

nossa sociedade e caracteriza um procedimento de negação (Elias 2001; Paúl 1996; 

Zimerman 2000). Há aqui uma proximidade com o que afirma Sigmund Freud (2009) já 

em 1915. Em Escritos sobre a guerra e a morte, o autor vê nessa negação uma espécie 

de crença na imortalidade: o ser humano seria incapaz de representar a própria morte, 

mantendo ações permanentes de fuga. “Não reconhecemos a velhice em nós, somente a 

vemos nos outros”, diria Beauvoir (1990: 40), meio século depois. O olhar do outro, não 

 
29 “Que filha quer ser a mãe da mãe?” (Milan 2016: 14), pergunta a personagem de A mãe eterna, de Betty 

Milan. No romance, a velhice da mãe surge como vivência quotidiana para a filha que assume o cuidado 

materno em meio a um turbilhão de sentimentos contraditórios no qual se mesclam raiva, amor, fuga, 

entrega, carinho e impotência. Ainda mais marcada como relação conflituosa de cuidado, é a relação 

vivenciada por Maria Lúcia e Laura, personagens mãe e filha do romance Uma Duas, de autoria de Eliane 

Brum. 
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raro o que nos define, não é um olhar cúmplice, e não ver o envelhecimento como um 

processo natural é uma forma perigosa de superar o medo. 
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Capítulo 2  

Velhice e subjetividades: espaço e memória 

 

 

2.1. A experiência da velhice 

 

No século XIX, quando as pesquisas iniciam de forma mais específica uma 

abordagem da velhice30, o estudo do tema é perpassado pela ideia e experiência da 

fragilização do corpo, caracterizando-se fortemente por um viés curativo e de 

dependência. Na época, as descobertas científicas acenavam para a solução dos 

problemas e medos mais intrínsecos dos seres humanos, e a velhice, estudada e definida 

por uma postura cientificista, é descrita a partir da doença e da busca de instrumentos de 

cura.  

Essa ênfase em uma avaliação biomédica tornou-se depois mais abrangente, 

fugindo da homogeneização de um grupo que envolve distintas histórias de vida e 

concepções de auto e heteropercepção do mundo. No século XX, mais especialmente na 

segunda metade desse século, amplia-se o olhar sobre o idoso, e a velhice passa a ser 

estudada não apenas como um quadro patológico, mas englobando modelos divergentes 

(ou assumindo a falta de modelos) de saúde e bem-estar. Distintas áreas abrem 

perspectivas que se distanciam da visão de um ser humano que nasce, cresce, encontra 

sua maturidade e, a seguir, o seu declínio. A preocupação com a saúde continua sendo 

primordial, porém é interessante observar como a própria avaliação médica deslocou-se 

de “uma ênfase biomédica para uma ênfase mais holística, de cariz psicossocial” (Fonseca 

 
30 Jean Martin-Charcot defende, em 1867, que as doenças verificadas na velhice mereciam um estudo 

diferenciado, criticando o tratamento até então concedido ao tema, que considerava os problemas como 

naturais da idade, sem uma maior preocupação com aspectos como prevenção e melhoria de qualidade de 

vida. Posteriormente, em 1909, Ignatz Nascher emprega o termo geriatria, publicando, no ano de 1914, 

obra de mesmo título, voltada especificamente para problemas presentes na velhice. O termo gerontologia 

surge em 1903, com a divulgação das pesquisas fisiológicas do russo Ilya Ilyich Mechnikov (Илья́ Ильи́ч 

Ме́чников) (Papaleo Netto 2011). 
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2014: 153)31. A velhice é diversa, outras abordagens, novos instrumentos e nuances são 

adotados.  

Em suas análises acerca das teorias sociológicas sobre a velhice, Célia P. Caldas 

(2007) destaca um período inicial marcado pelo enfoque no indivíduo e sua relação com 

o processo de desenvolvimento. Característico desse período é a definição de modelos a 

partir de dados e fatores predeterminados, acarretando fórmulas que se ajustariam de 

modo quase universal.  

Adquirem notoriedade as teorias do desligamento, de Elaine Cummings e William 

Henry, de 1961, e da atividade, de Havighurst, de 1968. Conforme Cummings/Henry, o 

“desligamento” ocorreria como uma busca, pelo idoso, de transferência de funções para 

grupos mais jovens. O afastamento do social e o maior foco em si seriam uma forma 

natural de conscientização do indivíduo acerca da proximidade da morte, um modo de 

preparação para esse momento. Já a teoria da atividade, de Havighurst, defende ser esse 

desligamento resultado de aspectos socioculturais, ser causa e não sintoma. Dessa forma, 

deveria ser combatido pelo idoso por meio de atividades interativas e de socialização. 

Atitudes de desligamento, passam, inclusive, ao extremo oposto, sendo percebidas como 

falha pessoal: do idoso exige-se então atividade e envolvimento constantes (Caldas 2007).  

A partir dos anos 70, a ênfase investigativa assume um contorno que se desloca para 

o aspecto social, a comunidade na qual o idoso se encontra inserido e as estruturas e 

serviços de apoio externos a que tem acesso32. Unindo as duas linhas, um terceiro 

 
31 Dentro desse contexto, a Biologia trabalha com as noções de senescência e senilidade. A senescência, 

também chamada senectude, refere-se ao envelhecimento considerado natural, saudável dentro do possível 

em um quadro de perdas gradativas. Já a senilidade seria o envelhecimento patológico, resultante de 

disfunções provocadas pelas enfermidades que acometem o indivíduo no decorrer de sua vida e 

intensificam-se com a passagem dos anos.  

A partir de uma linha ainda não bem delimitada entre senescência e senilidade, ocorrendo comumente sua 

intersecção, são inúmeras as teorias biológicas existentes para explicar o envelhecimento. Conforme 

Papaleo Netto (2011), levantamento efetuado pelo gerontólogo russo Zhores Medvedev contabilizou, no 

ano de 1999, a existência de mais de trezentas teorias distintas sobre o tema.  
32 No ano de 1972, Donald Cowgill, juntamente con Lowell Holmes, organiza a publicação de Aging and 

modernization e apresenta a teoria da modernização, com análises que partem não da relação entre atividade 

e bem-estar, mas da imagem, da reputação social, enfocando o modo como essa imagem, construída 

culturalmente e variável conforme o grau de modernização de uma sociedade, influencia o tratamento 

recebido pelo idoso. Com a publicação de Aging Around the World, em 1986, Cowgill amplia suas 

pesquisas. Para o autor, ainda que a família continue sendo o principal elemento de auto e heteropercepção 

do idoso, o papel por ela exercido sofreu um declínio nas sociedades modernas, marcadas pela 
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momento mescla os estudos anteriores. Na segunda metade da década de 1980, as 

abordagens retornam a uma ênfase no indivíduo, mas agora absorvem, também, um olhar 

macrossocial. Como destaca Caldas (2007), há aqui a explicação das causas sociais e a 

pesquisa da forma como essas causas interagem, o modo como afetam a vivência diária. 

A ênfase desloca-se para o heterogêneo (Idem: 82). 

Fonseca (2004), comentando estudos sobre o envelhecimento na área da psicologia, 

afirma que, após um período inicial mais focado no aspecto patológico, observam-se 

igualmente mudanças significativas. A concepção da velhice como redução de recursos, 

época de perdas biológicas e sociais, cede espaço a estudos que partem da sua percepção 

não como momento apenas de decadência, mas também de abertura para novos modos de 

experienciar o quotidiano. 

O que se observa agora é a noção básica de que, assim como a identidade não é 

fixa, fechada, concluída, também não existe um desenvolvimento pleno ou a definição do 

que seria ou de quando seria alcançada essa plenitude. Nesse contexto, assume relevância 

a teoria da perspectiva do ciclo de vida, de P. B. Baltes, alicerçada em uma visão 

abrangente, onde vocábulos como aquisição, manutenção e transformação enquadram-se 

na descrição de diferentes etapas e idades. Sua orientação observa diretrizes cuja base 

encontra-se na ideia de que mudanças ocorrem durante toda a vida de uma pessoa, que 

deve ser percebida como alguém capaz de alterações continuadas, sem períodos mais ou 

menos importantes para seu desenvolvimento. Nunca ocorrem apenas perdas ou ganhos, 

mas um trabalho marcado pela heterogeneidade de ações e reações e pela necessidade de 

sua observação por meio de uma perspectiva multidisciplinar33 (Bastos et al. 2012; Fabião 

2013; Fonseca 2004). 

É importante destacar as dificuldades (mesmo impossibilidade) para delimitações 

rígidas entre áreas, épocas e teorias, tendo em vista o entrelaçamento característico de 

 
individualização e valorização do ambiente profissional, um ambiente do qual o idoso se encontra 

geralmente afastado. 
33 A própria origem da perspectiva do ciclo da vida, de Baltes, ressalta a necessidade de observação 

conjunta de abordagens e disciplinas, pois suas conceituações remontam aos trabalhos elaborados não por 

um profissional da medicina, mas da filosofia. Em 1777, o filósofo alemão Johannes Nicolau Tetens 

debateu questões atinentes à natureza do homem, destacando que seu desenvolvimento é resultado de “um 

processo que ocorre ao longo de todo o ciclo da vida, que implica ganhos e perdas, está embebido e é 

constituído por condições socioculturais” (Bastos et al. 2012: 114). 
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estudos que envolvam um tema plural como o é a velhice. Exemplificativa é a forma 

como Baltes encaminha suas análises teóricas. Segundo Vandenplas-Holper (2000), a 

teoria da perspectiva do ciclo de vida é elaborada a partir de pesquisas promovidas 

inicialmente nas décadas de 1960-1970. Em um primeiro momento, esses estudos 

abordaram mudanças em termos físicos e mentais vivenciadas pelo indivíduo, do 

nascimento à morte, questionando análises diferenciadas e específicas para componentes 

ligados à faixa etária. Posteriormente, já na década de 1980, ocorre uma ampliação da 

abordagem, que passa a visar não apenas à descrição de processos, mas suas explicações 

e otimização. Em um terceiro momento, no final dos anos 80, a abordagem amplia-se 

ainda mais, incluindo e explicitando a noção do desenvolvimento humano como marcado 

por um processo de constante mudança, absorvendo semelhanças e diferenças entre 

indivíduos no contato e na percepção de si, do outro e do ambiente. 

Problemas de saúde, pelos prejuízos que acarretam à funcionalidade34 e, 

consequentemente, à autonomia, têm implicações diretas quando falamos de qualidade 

de vida, mas não são elemento único. De uma definição de velhice marcada pela doença, 

passamos para a diferenciação desse período entre velhice “doentia” e “saudável”. 

Depois, reforçam-se aspectos como a participação social, o aprendizado contínuo, o 

convívio com familiares, a integração em atividades comunitárias; entramos no universo 

do chamado “envelhecimento ativo”, expressão consolidada especialmente durante os 

anos 90. Conforme definição da Organização Mundial de Saúde: 

  

Envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades de saúde, 

participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à 

medida que as pessoas ficam mais velhas (…) A palavra ‘ativo’ refere-se à 

participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e 

civis, e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte 

da força de trabalho. (World Health Organization 2005: 13) 

 

Na década de 1980, o conceito apresentava-se sob a denominação de 

“envelhecimento produtivo”, com o incentivo à realização, pelos idosos, de atividades 

consideradas produtoras de bens ou prestadoras de serviços, seja em caráter remunerado 

 
34 Amália Botelho (2014) adota a noção de funcionalidade como autonomia, autossuficiência, a “capacidade 

do indivíduo para cuidar de si próprio, sendo capaz de desempenhar um conjunto de tarefas que lhe 

permitem a eventualidade de viver sozinho” (Idem: 31). 
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ou voluntário. Em contraposição a esse posicionamento, considerado restritivo e 

direcionado a um teor demasiadamente economicista, acentuou-se a visão do 

“envelhecimento saudável”, focado na prevenção de enfermidades e no incentivo ao bem-

estar físico e mental. Foi no final da década de 1990 e início do século XXI que a 

Organização Mundial de Saúde propôs a expressão “envelhecimento ativo”, objetivando 

“transmitir uma mensagem mais abrangente do que ‘envelhecimento saudável’ e 

reconhecer, além dos cuidados com a saúde, outros fatores que afetam o modo como os 

indivíduos e as populações envelhecem” (World Health Organization 2005: 14). 

É um contexto no qual a identidade é percebida como flexível, em constante 

construção. Se existem inevitabilidades biológicas, há um distanciamento entre a 

verdadeira extensão dessas limitações e das decorrentes de convenções sociais quanto ao 

que pode ou não ser esperado em termos de comportamento, atitudes e pensares. Contudo, 

há aqui a necessidade de um difícil trabalho de consciência quanto aos próprios limites: 

identidade e crise caminham juntas. Possibilidades de mudança só se concretizam quando 

acompanhadas de um entendimento claro das alterações vivenciadas pelo corpo. A 

plasticidade35 integra, assim, o conceito de permanente construção identitária.  

Contemporaneamente, estudos sobre o envelhecimento enfatizam dois princípios: 

a multilinearidade, segundo a qual não podemos classificar uma determinada etapa da 

vida como sendo o auge do processo de amadurecimento do ser humano; e o 

multideterminismo, que classifica o desenvolvimento como resultado da ação de 

diferentes fatores, os quais não apenas atuam conjuntamente, mas interagem, exercem 

influências mútuas. Permitem-se assim investigações mais abrangentes e abertas à 

interdisciplinaridade, a partir das quais pesquisas transculturais ganham força. A junção 

entre o biológico e o social, pessoal e coletivo, público e privado viabiliza compreender 

comportamentos individuais mesclando as características únicas de cada pessoa com as 

construídas a partir das relações políticas e sociais, de conteúdo afetivo ou não.  

 

 
35 A plasticidade, aqui, deve ser visualizada tanto em situações externas (aposentadoria, perda de familiares, 

ingresso em instituições para idosos, etc.), quanto em situações de cunho biológico (dificuldades de visão, 

perda de audição, mobilidade reduzida, etc.) (Arking 2008; Debert 1999; Fonseca 2004; Zimerman 2000). 
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2.1.1. O olhar teórico brasileiro e português 

Ecléa Bosi publicou, no ano de 1979, Memória e sociedade: lembranças de velhos, 

obra ainda hoje referência, não apenas pelo seu conteúdo, mas, de forma primordial, pelo 

foco utilizado na condução de suas análises36. Nos retratos que desenha, as marcas do 

desencanto têm ênfase, expondo um sentimento de exclusão que se acentua em um 

crescendo de perdas de referenciais e entes queridos: 

 

Integrados em nossa geração, vivendo experiências que enriquecem a idade 

madura, dia virá em que as pessoas que pensam como nós irão se ausentando, 

até que poucas, bem poucas, ficarão para testemunhar nosso estilo de vida e 

pensamento. Os jovens nos olharão com estranheza, curiosidade; nossos 

valores mais caros lhes parecerão dissonantes e eles encontrarão em nós aquele 

olhar desgarrado com que, às vezes, os velhos olham sem ver, buscando 

amparo em coisas distantes e ausentes. (Bosi 1994: 75) 

 

A imagem que se depreende a partir das entrevistas concedidas à autora é a de uma 

velhice perpassada pela noção de perda, porque tal é ainda a realidade vivenciada pelo 

idoso. A invisibilidade na qual este se sente inserido surge nos relatos quotidianos, não 

raro velada sob o disfarce de “cuidado”. Termos como “proteção” e “segurança” 

adquirem hoje uma conotação muito similar a desculpas confortáveis para atitudes 

perigosamente próximas de “dominação”, “poder”, “indignidade” e “opressão”. Garantir 

ao idoso o direito de fazer parte exigiria ações e aprendizado, saída da nossa zona de 

conforto, na qual ele é ser invisível, presença silenciosa e discreta37. Segundo Bosi, 

cuidamos, quando cuidamos, de uma forma paternalista e não raro indigna, não somos 

realmente capazes de ver: 

 

A característica da relação do adulto com o velho é a falta de reciprocidade que 

pode se traduzir numa tolerância sem o calor da sinceridade. Não se discute 

com o velho, não se confrontam opiniões com as dele, negando-lhe a 

 
36 Nove anos antes, em 1970, Simone de Beauvoir publicava La vieillesse. Com um teor interdisciplinar 

que ultrapassa a análise histórica, a obra de Beauvoir configura-se como um tratado social, psicológico, 

antropológico e filosófico acerca do processo de invisibilidade e segregação do idoso.  

Escrito na França, em uma realidade temporal e social diversa, exige cuidado na observação de dados. 

Contudo, é reconhecido como texto de leitura imprescindível para a abordagem do tema no contexto 

ocidental e foi obra básica para as linhas de pesquisa pelas quais opta Ecléa Bosi.  
37 O desconforto que a personagem idosa do romance O momento mágico, de Márcio Ribeiro Leite (2009), 

acarreta no leitor sinaliza o modo como, ainda hoje, as relações opressivas de poder verificadas na prestação 

de cuidado encontram-se “naturalizadas”. Contrariando a imagem socialmente construída do idoso 

pacificado, sábio e sereno, apaixonado pelos netos e grato pela assistência que lhe proporcionam as filhas, 

Adalberto, personagem de Leite, rebela-se contra o que considera uma vida sem prazer ou significado. 
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oportunidade de desenvolver o que só se permite aos amigos: a alteridade, a 

contradição, o afrontamento e mesmo o conflito. (Idem: 78) 

 

Pesquisas sobre a velhice, poucas na época mesmo na área médica, gradativamente 

ganharam espaço e se ampliaram. A percepção de si propiciada pelo relato e pela escrita 

é elemento de descoberta e fundamental para viabilizar o protagonismo que surge em 

textos literários e estudos acadêmicos. Há um olhar, para o qual Bosi já chamava a 

atenção, que se direciona para a complexidade: 

 

Um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não 

conhecemos pode chegar-nos pela memória dos velhos. Momentos desse 

mundo perdido podem ser compreendidos por quem não os viveu e até 

humanizar o presente. A conversa evocativa de um velho é sempre uma 

experiência profunda: repassada de nostalgia, revolta, resignação pelo 

desfiguramento das paisagens caras, pela desaparição de entes amados, é 

semelhante a uma obra de arte. Para quem sabe ouvi-la, é desalienadora. (Idem: 

82) 

 

O olhar diferenciado que Bosi delega ao período torna Memória e sociedade: 

lembranças de velhos uma obra precursora, efetivando uma opção clara por um caminho 

que não se baseia apenas nas perdas físicas e na decadência. Ao viabilizar aos idosos o 

acesso a um instrumento de expressão, Bosi percebeu, em meio a todo um ambiente 

negativo, também a alegria, os sonhos e projetos, entrou em contato com um universo 

ainda desconhecido, não enxergou um grupo homogêneo e coeso, encontrou identidades 

individualizadas. Encontrou uma voz múltipla que exige reconhecimento e presença. 

Inegavelmente uma abertura na medida em que inicia de certa forma uma tradição 

de pesquisas voltadas à valorização e recuperação do relato de pessoas idosas, Memória 

e sociedade: lembranças de velhos ainda reflete, contudo, um direcionamento em busca 

do passado, com foco na falta de expectativas quanto aos momentos presente ou futuro.  

Vinte anos após a publicação de Bosi, Guita Debert (1999) lança A reinvenção da 

velhice: socialização e processos de reprivatização do envelhecimento, afirmando que a 

visibilidade adquirida pelo tema não pode ser considerada mero reflexo de mudanças 

demográficas, sendo produto e instrumento de consolidação de práticas econômicas e 

sociais. 

Em sua obra, Debert traça um panorama do percurso que levou à classificação etária 

que hoje utilizamos, destacando que o foco na idade cronológica, a separação entre 
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crianças, jovens, adultos e velhos resulta de um sistema econômico embasado no trabalho 

industrial e na escolarização. Partindo de Ariès (2006), Beauvoir (1990) e Bosi (1994), 

aborda a transformação da juventude em imagem representativa do auge da vivência 

humana e alerta para as relações de poder que integram esse processo. Mais do que a 

classificação em idades e períodos de vida, afirma, criam-se regras comportamentais 

diferenciadas para cada uma dessas idades e o idoso começa a ser enquadrado em novas 

limitações: 

 

Espaços foram e têm sido crescentemente abertos para que experiências 

heterogêneas de envelhecimento e aposentadoria possam ser vividas de 

maneira mais gratificante. Entretanto, este compromisso da sociedade com o 

envelhecer positivo leva a um conjunto de práticas que, ao oferecer 

oportunidades constantes para a renovação do corpo, das identidades e auto-

imagens, tende a encobrir os problemas próprios da idade mais avançada. (...) 

A visibilidade alcançada pela velhice é, antes, um compromisso com um tipo 

determinado de envelhecimento positivo. (Debert 1999: 22ss.) 

 

Analisando o caso brasileiro, a autora destaca que o país segue as tendências 

contemporâneas dos estudos do tema e que é nos anos 80 do século XX que a velhice 

começa a realmente ganhar visibilidade38. Ainda, atenta para o ambíguo presente nesse 

período: por um lado, o novo idoso, capaz de se reinventar, redescobrir, gerador de 

recursos, ativo e participativo, e, por outro lado, o idoso fragilizado, miserável, sem 

espaço em um mundo de rapidez, voltado à produção e à economia. O idoso, publicizado 

como sorridente e saudável, mostrava-se também miserável, abandonado, sofrido e sem 

perspectivas.  

Goldenberg (2014) aponta diferenciações atualmente observadas nesse quadro. 

Como em Bosi (1994) e Debert (1999), suas pesquisas partem dos estudos efetuados por 

Beauvoir (1990); contudo, utiliza novas abordagens, adaptando-se às diferenças 

 
38 Segundo Debert (1999), uma divisão aceita pelos pesquisadores da área antropológica distingue dois 

períodos principais do processo de visibilidade da velhice: até a década de 1970, os estudos focavam 

principalmente nas perdas decorrentes do envelhecimento; depois, o olhar direciona-se em busca de 

perspectivas e ganhos. O período inicial é marcado pela necessidade urgente de garantir ao idoso condições 

mínimas de subsistência em um ambiente onde a velhice era identificada com a pobreza. A sobrevivência 

física após a exclusão do mercado de trabalho é o primeiro ponto a ser suprido. Assistência social e medicina 

são as bases principais dos estudos, originando reformulações em termos de legislação trabalhista e a 

instituição de novas modalidades de assistencialismo. Em sequência a esse período focado nas perdas, os 

estudos direcionam-se à valorização e otimização dos ganhos, bem como à pesquisa de fórmulas e projetos 

de manutenção de pontos positivos.  
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espaciais, temporais e culturais encontradas quando da comparação das sociedades 

brasileira e francesa. Não desconhecendo e não camuflando as dificuldades que 

caracterizam a vida do idoso no Brasil, aponta, ao mesmo tempo, para mudanças 

benéficas proporcionadas pela velhice em termos de liberdade e novas perspectivas de 

auto e heteropercepção. 

Em A bela velhice, Goldenberg (2014) debate diferenças entre homens e mulheres 

idosos e a singularidade dessa geração que ora se aposenta, tendo em vista ter convivido 

com alterações socioculturais marcantes e que nem sempre viabilizaram períodos efetivos 

de transição e adaptação. Exemplificativas são as atinentes ao imaginário e aos papéis de 

gênero no quotidiano público ou privado. Distintos modos de vida levaram a um ingresso 

na velhice talvez mais dolorido para o elemento feminino, porém também a uma vivência 

posterior dessa velhice de forma mais intensa e libertadora. Homens e mulheres, sublinha 

a autora, distanciam-se não raro de forma conflitante nesse período: 

 

O que quero destacar é que a questão da libertação na velhice é exclusivamente 

feminina. É muito curioso perceber que as diferenças de gênero adquirem um 

novo significado na velhice. Enquanto elas parecem se tornar mais 

individualistas, autônomas e independentes, eles parecem ficar mais afetivos, 

caseiros e dependentes da família. (Idem: 84) 

 

O envelhecimento é citado pelas entrevistadas como assustador, ocorrendo um 

medo maior por parte das mulheres do que dos homens. Aqui, reflete-se, como já 

apontado por Debert (1999), toda uma cultura de valorização do corpo jovem, 

especialmente no caso feminino, e de visão do corpo do idoso como degradado, feio, 

descartável39. Esse imaginário centrado no corpo jovem cria um distanciamento entre 

como as mulheres se sentem “velhas” e o quanto realmente essa imagem é real.  

As entrevistadas de 50 a 60 anos mostraram-se particularmente sensíveis, 

considerando-se mais envelhecidas. E não apenas em relação ao corpo, é uma noção 

negativa que se estende às demais áreas, sentem-se desvalorizadas, “fracassadas, 

inseguras” (Goldenberg 2014: 44) pessoal, profissional e coletivamente. Contudo, quando 

 
39 António Lobo Antunes (2016), em Para aquela que está sentada no escuro à minha espera, e Lygia 

Fagundes Telles (1999), em As horas nuas, apresentam como protagonistas de seus romances, 

respectivamente, Celeste e Rosa Ambrósio, duas atrizes em confronto com o processo de exclusão dos 

palcos vivenciado quando do envelhecimento do corpo e do ingresso na velhice.  
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descritas por quem as observa, ocorre um quadro contrário, são vistas como produtivas, 

profissionalmente ativas e marcantes, com corpos bonitos, são “poderosas”. Destaca-se a 

forma como as noções de decadência, insegurança, perda e fracasso são introjetadas a 

partir da visão que possuem do próprio corpo e acabam por abarcar outros aspectos como 

vida profissional, social ou familiar. Esse medo aparece principalmente em referência a 

mulheres entre 50 a 60 anos, desaparecendo de modo gradativo após o período inicial: 

 

Para minha surpresa, quanto mais avançava na idade das pesquisadas, mais 

aspectos positivos apareciam em seus depoimentos sobre o envelhecimento. 

As mais velhas mostraram um maior equilíbrio entre o poder objetivo e o 

subjetivo. Seus discursos são muito mais positivos e enfatizam o que elas 

ganharam com o envelhecimento. (Idem: 45) 

 

O que então ocorre é a percepção do “envelhecimento como uma descoberta, 

altamente valorizada, de um ‘eu’ que estava encoberto ou subjugado pelas obrigações 

sociais e familiares” (Idem: 46). A invisibilidade social, uma perda percebida inicialmente 

só como perda, mostra um outro viés: a liberdade40. 

É importante ressalvar a singularidade da geração de idosos pesquisada por 

Goldenberg. Novas vivências familiares e a mentalidade diversificada com que os jovens 

hoje lidam com aspectos relativos ao ambiente público e privado implicarão também 

alterações quando do ingresso na velhice por esses jovens.  

A gerontóloga portuguesa Joana Guedes dedicou boa parte de suas pesquisas ao 

estudo da realidade vivenciada pelos idosos em Portugal. Sua obra Viver num lar de 

idosos: Identidade em risco ou identidade riscada, publicada no ano de 2012, aborda 

processos de institucionalização, elaborando, a partir do exame conjunto de fatores 

biológicos, psicológicos e sociais, um quadro amplo acerca do processo de 

institucionalização e do quotidiano de residentes em instituições portuguesas. 

Em Portugal, o envelhecimento demográfico encontra-se em uma fase mais 

adiantada do que no Brasil e, não obstante a família ser ainda o suporte referencial básico 

 
40 Se as mulheres consideram que só tarde descobriram a liberdade, esse arrependimento não aparece no 

discurso masculino. Segundo Goldenberg (2014), nas mulheres, há uma ruptura, o foco sai do outro para 

centrar em si; nos homens, há uma continuidade, ainda que em ambiente distinto, buscam o que sempre 

tiveram. Nos relatos efetuados pelos entrevistados, eles destacam a importância da família, emocionam-se 

ao falar do apoio e do amor recebido de familiares nesse novo momento; elas mencionam a família, mas de 

forma muito menos presente, a marca mais visível é o sentido que concedem à liberdade recém descoberta.  
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na assistência à pessoa idosa, “muitas das responsabilidades que outrora se situavam no 

domínio familiar passaram a pertencer ao Estado, sendo-lhe exigido a criação de medidas 

e de equipamentos de resposta aos problemas e às necessidades dos idosos” (Guedes 

2012: 16). Ao avaliar “os efeitos específicos que a instituição produz sobre a identidade” 

(Idem: 19), Guedes destaca a importância de uma estrutura realmente capaz de viabilizar 

qualidade de vida e abranger a heterogeneidade de vivências dos usuários. 

O ingresso como residente em uma instituição implica, de forma generalizada, a 

redução do contato familiar e a perda de individualidade, exigindo investimentos pessoais 

e coletivos para a construção de novos laços de afeto, o que nem sempre ocorre em um 

ambiente caracterizado pela padronização41. As pesquisas, registra Guedes (2012), 

apontam para um cenário propício ao isolamento afetivo: 

 

Congregar-se no mesmo espaço pessoas com percursos de vida e trajectos 

socioculturais diferentes, distintos motivos associados ao processo de 

institucionalização, diferentes graus de funcionalidade e estatutos de saúde, 

acaba por contribuir para o afastamento entre os idosos, motivado pela 

convivência de pessoas portadoras de diferentes hábitos, valores, costumes e 

modos de vida. Estes motivos, assim como o receio inerente ao 

‘constrangimento de familiaridade’, geram o estabelecimento de laços 

superficiais, relações de indiferença e até de relações pontuais de algum 

conflito. (Idem: 323) 

 

A autora salienta que a criação de novos relacionamentos ocorre, ainda que de 

forma reduzida, bem como a manutenção de laços de afeto quando de conhecidos de 

períodos anteriores à institucionalização. Não obstante, ressalva que dificuldades nessa 

área são reforçadas pela “consciência associada à finitude desses laços, pouco motivadora 

da construção de novas amizades” (Ibidem). 

É necessário observar que, se ocorreram modificações profundas em termos 

estruturais e de mentalidade, pensar na situação do idoso tem, mesmo hoje, proximidade 

com pensar em decadência e isolamento. Se na década de 1990, a visão da velhice já se 

 
41 Vergílio Ferreira (2009), no romance Em nome da terra, e Valter Hugo Mãe (2011), em a máquina de 

fazer espanhóis, retratam o ambiente institucionalizado como instrumento de homogeneização e de perda 

identitária. Ambos os autores atentam, ainda, para o distanciamento familiar posterior à institucionalização 

e para as dificuldades enfrentadas pelos residentes na constituição e manutenção de novos afetos. Teolinda 

Gersão (2014), no romance Passagens, apresenta um viés diferenciado: sua personagem apropria-se da 

invisibilidade propiciada pela sua situação de suposta “demenciada” para construir uma identidade própria, 

o que anteriormente lhe era negado pelas convenções sociais nas quais se encontrava inserida. 
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apresentou mais voltada à otimização dos ganhos que esse período permite, a realidade 

vivenciada pelos idosos e o imaginário construído em torno da velhice no século XXI 

ainda são marcados pelo teor negativo.  

 Exemplificativa desse imaginário que envolve o “ser idoso” é a forma como a 

literatura infantil aborda o tema. Conforme pesquisas efetuadas pelo Núcleo de Estudos 

sobre Currículo, Cultura e Sociedade (NECCSO), da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul/Brasil, ainda são poucas as representações não estereotipadas42. O velho, quando 

não é a conhecida bruxa dos contos de fadas e similares, surge como um ser fragilizado, 

com dependência física e emocional, são raros os retratos intermediários entre o monstro, 

o vilão e a vítima43. Não obstante, o contato entre avós e netos é presente como imagem 

positiva, o idoso cumpre ali uma função harmonizadora, gerenciando conflitos entre pais 

e filhos ou suprindo a falta dos pais.  

Em “Literatura infantil publicada em Portugal e diálogo intergeracional” (2013), 

Fernando Azevedo e Moisés Sastre ressaltam como este aspecto positivo é observado 

também na ficção infantil portuguesa: 

 

Se os pais fazem de pais, os avós, muitas vezes, desempenham o papel de 

amigos para as crianças, cheios de histórias e também de tempo e com vontade 

de compartilhar. O binómio avô-neto é um dos mais presentes na literatura 

infantil. Podemos encontrar idosos que estão sozinhos, avós que têm muitas 

histórias para contar, avós teimosos, avós que perdem a memória, avós que 

começam uma nova vida, que procuram amigos, avós que fazem mais ou 

menos o que toda a gente faz. Na generalidade, os textos apresentam-nos como 

detentores de uma sabedoria iniciática e de uma relação de cumplicidade 

afectiva com os seus netos. (Idem: 03) 

 

A imagem dicotômica do idoso não ocorre apenas na literatura infantil. Trabalhos 

acadêmicos e obras de ficção direcionadas ao público adulto não raro seguem e reforçam 

estereótipos: o idoso como sábio ou doente, opressor a ser suportado pelo jovem ou ente 

 
42 O projeto “Narrativas, Diferenças e Infâncias Contemporâneas”, promovido pelo Núcleo de Estudos 

sobre Currículo, Cultura e Sociedade (NECCSO), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, procedeu 

a análises de obras infantojuvenis publicados no Brasil do ano de 1983 ao ano de 2011, de autoria de autores 

brasileiros ou traduzidas. Para aprofundamento no atinente à literatura infantojuvenil brasileira, ver 

pesquisas efetuadas por Regina Zilbermann e Vera Teixeira de Aguiar, cujas obras são referência em 

estudos sobre o tema. 
43 Talvez mudanças efetivas possam ser observadas no modo como o papel de “bruxa” vem recebendo 

novos contornos, com alterações imagéticas significativas que envolvem questões de gênero e programas 

de pesquisa e valorização da medicina de cunho popular.  
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relegado ao abandono. O mesmo se verifica em boa parte das novelas, documentários, 

filmes, reportagens e notícias divulgadas pela mídia televisiva e outras mídias sociais 

(Brandão 2007; Goldenberg 2014; Zimerman 2000)44.  

Concomitantemente, observam-se mudanças gradativas de viés, em especial após 

as décadas de 1980 e 1990, resultantes também do aumento do número de pesquisas na 

área, que envolvem diferentes setores, métodos e linhas de pensamento, enfatizando-se a 

percepção da variedade e da inconclusividade de definições sobre o tema. Dentro desse 

contexto, de conotação negativa, mas também de transformação, dois aspectos parecem 

ser recorrentes nos estudos consultados: o idoso como consumidor e como detentor de 

memória histórica45. 

A imagem do idoso como consumidor tornou-o público alvo de produtos ligados às 

mais diferentes áreas, não apenas a médica e de prestação de serviços de apoio, mas 

público diferencial e cada vez mais considerado de empresas de turismo e lazer, bem 

como de universidades e instituições voltadas à atualização e aquisição de conhecimento. 

São inegáveis os benefícios decorrentes da mudança do status do idoso dentro do sistema 

produtivo, contudo, é necessário questionar o impacto dessa situação: o incentivo ao 

consumo constrói-se a partir da venda de uma imagem do ato de consumir como ato 

simbólico de manutenção da juventude, o que, em última análise, consolida estereótipos 

sobre a velhice. O sistema de produção e a publicidade envolvida nesse processo são 

calcados no reforço de imagens pré-formatadas, com a geração de um poder normatizador 

que, ao invés de diversificar possibilidades, pode resultar em um contexto de 

obrigatoriedade na adoção de determinados costumes e valores (Birman 2012; Brandão 

2007; Goldenberg 2014). 

 
44 Sobre o tema, ver também “Construção sócio-histórica e midiática da velhice”, de autoria de Sandra 

Oliveira e Glaucia Santos (2010) e “Olhares de Outono - um estudo da representação do idoso na mídia 

impressa”, tese de autoria de Katy Nassar (2007). 
45 Por razões que se prendem com o escopo privilegiado nesta investigação, cingimo-nos à pesquisa de teses 

defendidas em Portugal e no Brasil. As consultas foram efetuadas junto ao Banco de Teses & Dissertações 

da Capes, no Brasil, e ao Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, com atenção especial para 

trabalhos elaborados por pesquisadores das Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade de 

Campinas e Pontifícia Universidade Católica, do Brasil, e das Universidade de Lisboa, Nova de Lisboa, de 

Coimbra e do Porto, de Portugal 

CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Banco de Teses & Dissertações da CAPES: <http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/> 

Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal: < https://www.rcaap.pt/results.jsp> 

http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/
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A função do idoso como detentor de informação histórica é imagem recorrente em 

distintas épocas e sociedades, geralmente próxima a expressões como experiência e 

sabedoria. Sua presença ressalta-se contemporaneamente pela valorização de estudos 

ligados à memória oral46, sendo a memória dos mais velhos um importante elemento de 

diálogo intergeracional, de educação e aprendizado, como destacam Bosi (1994), 

Delgado (2006) e Guedes (2012). As entrevistas, por opção do pesquisador ou do próprio 

idoso, direcionam-se às lembranças do passado, há um trabalho de ouvir e dar voz que é 

importante como instrumento reconstrutor de identidade e de recuperação sensorial e 

afetiva. Porém, se ocorre a valorização do idoso como testemunho, recuperando uma 

memória que lhe é necessária à compreensão de seu momento atual, ainda é muito restrito 

o espaço para construção de uma memória da velhice.  

Nesse sentido, a importância de obras teóricas ou ficcionais que incluam o idoso 

como sujeito e protagonista e abordem as possibilidades e realizações concretas do seu 

presente. Não existe apenas uma forma de velhice, mas uma diversidade que acompanha 

a diversidade das trajetórias percorridas, e toda uma nova fase da vida acaba por se perder 

quando os olhares se direcionam majoritariamente ao passado e à juventude. 

 

2.2. O estudo do espaço 

 

Na ânsia humana por compreensão, “o espaço e o tempo são referências familiares 

no quadro das quais interpretamos aquilo que apreendemos do mundo que nos rodeia”, 

afirma o físico Jean-Paul Auffray (1998: 09), enfatizando o modo como ambos os 

conceitos, se constantemente aproximados, não se constituem como elementos de 

interpretação fixa, mas abarcam movimento, refletindo a conjuntura social na qual se 

inserem. 

 
46 No Brasil, a oralidade como embasamento de análises e como documento histórico destaca-se nos estudos 

promovidos pela Associação Brasileira de História Oral, bem como em investigações desenvolvidas pelos 

pesquisadores Lucília Delgado, Marieta Ferreira e Antonio Montenegro; em Portugal, o tema recebeu maior 

atenção a partir do Centro de Documentação 25 de Abril, da Universidade de Coimbra, sendo referência 

em obras de autores como Boaventura de Sousa Santos e Paula Godinho. 

Associação Brasileira de História Oral: <http://www.historiaoral.org.br/> 

Centro de Documentação 25 de Abril: <http://www.cd25a.uc.pt/index.php> 
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Teorizações sobre o espaço foram e são inúmeras, sempre limitadoras, incapazes 

de abarcar todas as interpretações que lhe podem ser atribuídas. Se a divisão costuma 

ocorrer entre espaço físico, de teor topográfico, e espaço mental, ligado à esfera 

psicológica e à imaginação, a verdade é que ela se desdobra num sem número de 

classificações, subdividindo-se numa hierarquia subjacente, conforme a disciplina ou a 

cultura em que a reflexão e o debate se desenvolvam47. 

Na Idade Média, a natureza, os objetos e as pessoas investiam-se de posições 

determinadas e hierarquizadas de forma clara e pouco mutável. A partir das descobertas 

astronômicas de Galileu Galilei, no século XVI, e das investigações por ele desenvolvidas 

sobre o movimento parabólico dos objetos, a visão do espaço abre-se para novas 

possibilidades, alterando substancialmente concepções arraigadas quanto ao ver e 

perceber o universo (Foucault 2004; Lefebvre 1974). O espaço passa, então, a constituir-

se em assunto de pesquisas científicas ligadas particularmente à física e à matemática. Na 

filosofia, o interesse encaminha-se para a passagem do tempo e seu significado para o 

homem, relegando a espacialidade a figurações abstratas, distanciadas de sua percepção 

como concretude física. 

Durante o século XIX e boa parte do século XX, aspectos espaciais foram em geral 

considerados como conceituações fixas, de pouca variabilidade semântica. Henri 

Lefebvre e Michel Foucault alargam essa perspectiva, abordando a conexão existente 

entre físico e cultural, o modo como diferentes concepções espaciais entrelaçam-se na 

construção do pensamento histórico. A partir do final dos anos 60, outros nomes 

propõem-se a contestar a visão restritiva predominante, exigindo o reconhecimento da 

importância do espaço não apenas em um sentido figurado e abstrato, mas como elemento 

concreto definido e definidor da trajetória do homem. Não obstante, se tais afirmações 

abriram um amplo leque de possibilidades investigativas, não lograram quebrar a 

priorização então concedida ao tempo. A presença generalizada da espacialidade impõe-

se apenas nos debates posteriores aos anos 80, com a ampliação das pesquisas e a inserção 

 
47 Exemplo dessa infinita plurissignificação do espaço encontra-se na narrativa ensaística Espèces 

d’espaces (1992, 1ª edição em 1974), de Georges Perec, onde, em jeito de prólogo, o escritor francês 

apresenta como um poema experimental uma imensa listagem de espacialidades humanas.  
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do tema em estudos não diretamente ligados ao universo geográfico (Auffrey 1998; 

Brandão 2013; Soja 1993). 

Essa ideia interessa ao trabalho aqui desenvolvido, tendo em vista que utilizamos a 

literatura como veículo para análise de outra questão representativa do momento 

civilizatório atual: o envelhecimento demográfico. E, mais especificamente, a velhice no 

meio urbano. Nesse sentido, a pesquisa direciona-se ao estudo do espaço e tempo como 

encontrados em debates teóricos mais contemporâneos, muito especialmente os 

relacionados à geografia humana, com perspectivações variadas que, não obstante, se 

aproximam ao concederem à linguagem um papel partícipe na interpretação desses 

conceitos48.  

 

2.2.1. Geografias humanas e trajetórias de poder 

Ao falar de espaço, não falamos apenas de contornos ou de distâncias físicas, mas 

de um sistema de exercício do poder, com delimitações de teor simbólico, ideológico e 

social cujo entendimento deve muito às pesquisas de Foucault. Exemplificando com a 

dessacralização de verdades e hierarquias decorrente dos estudos de Galileu Galilei, 

Foucault (2004) defende que o conceito de espaço se insere na própria estruturação do 

pensamento humano, o que o levará a declarar: “L'époque actuelle serait peut-être plutôt 

l'époque de l'espace49” (Idem: 12). Para o filósofo francês, a inquietude atual, mais do que 

relacionada a uma trajetória temporal, vincula-se à espacialidade (Idem: 13). 

Contudo, a dissolução de hierarquias é sempre parcial, registra, alertando para a 

complexidade do tema. As sacralizações são representações profundamente arraigadas e 

integram estruturas que, por sua vez, direcionam formas de pensar e sentir. Pode-se por 

 
48 O geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan (1983) aborda esse ponto em suas pesquisas, sublinhando o modo 

como a linguagem escrita passou a ocupar um papel simbólico antes espacialmente fixo: “A sociedade 

moderna é cada vez mais letrada, o que significa que depende cada vez menos dos objetos materiais e do 

meio ambiente físico para corporificar o valor e o sentido de uma cultura: os símbolos verbais têm 

progressivamente deslocado os símbolos materiais” (Idem: 130). 
49 “L'époque actuelle serait peut-être plutôt l'époque de l'espace. Nous sommes à l'époque du simultané, 

nous sommes à l'époque de la juxtaposition, à l'époque du proche et du lointain, du côte à côte, du dispersé. 

Nous sommes à un moment où le monde s'éprouve, je crois, moins comme une grande vie qui se 

développerait à travers le temps que comme un réseau qui relie des points et qui entrecroise son écheveau.” 

(Foucault 2004: 12)  
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isso dizer que as sacralizações ocupam não apenas espaços externos, mas constituem-se 

em um universo internalizado, muitas vezes de modo inconsciente50. Esse aspecto 

caracteriza-se melhor quando da observância de dicotomias espaciais que permanecem 

no mundo contemporâneo, refletindo e sendo refletidas como hierarquizações 

socioculturais. Como exemplificativos, o autor destaca separações ainda vigentes entre o 

espaço público e o privado, o familiar e o social, o de lazer e o de trabalho (Ibidem). 

Assim, se é temporal a mundividência predominante no século XIX e início do 

século XX, a situação se altera de modo gradativo, com o espaço assumindo a 

centralidade e apossando-se de novos papéis. Essa diferenciação entre os dois séculos 

implica uma mudança de perspectiva historiográfica, o ser agora é inserido em um espaço 

e um tempo, e a busca de sua história abrange a “espacialidade da vida social” (Foucault 

1997, 2004; Soja 1993). Paisagens geográficas constituem-se em conscientização e 

interpretação da trajetória humana. 

Em conferência proferida em Paris, no ano de 1967, Foucault apresenta o conceito 

de “heterotopia”, considerado uma das grandes inovações de seu trabalho. Transformam-

se então substancialmente abordagens anteriores, nas quais o espaço se encontrava diluído 

na historiografia ou em meio a uma fenomenologia marcada pela interiorização e 

subjetividade ou, ainda, em descrições isoladas de áreas específicas. O conceito de 

heterotopia irá adquirir uma autoridade ideológica, pela desconstrução de espaços 

isolados de compreensão e pela forma como intervém nos modos de habitar e nas relações 

humanas com o outro e com o entorno (Foucault 2004: 15). As heterotopias foucaultianas 

revelam-se, assim, réplicas resistentes às localizações tradicionais. 

Diferenciando-se da noção de utopias, essencialmente irreais, os espaços 

heterotópicos são efetivos, múltiplos, variados geográfica e temporalmente, carregados 

de relações, porque representam, em simultâneo, como o geógrafo norte-americano 

Edward Soja (1999) virá a especificar, uma espacialidade concreta e abstrata, o habitus e 

as práticas sociais. 

 
50 Um universo internalizado que se torna foco de estudos de Bachelard e dos fenomenologistas, cujas 

pesquisas atentam para uma espacialidade classificada como fantasmática, porque carregada de 

simbologias, percepções e filtros pessoais e coletivos. 
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As pesquisas de Foucault evidenciam o quanto o espaço, enquanto elemento de 

controle e disciplina, direciona as ações do indivíduo, não apenas em instituições 

assumidamente de controle e disciplinamento, mas, inclusive, no quotidiano público e 

privado, em uma opressão continuada e invisível que dificulta a adoção de contramedidas 

eficazes. Soja desenvolve esse ponto ao afirmar, referindo-se ao trabalho de Foucault: 

 

O “combate” se estende além de apenas as instituições exploradoras do 

capitalismo, abrangendo as “tecnologias disciplinadoras”, onde quer que sejam 

encontradas, inclusive no âmbito dos socialismos existentes. (…) É uma 

estratégia expressamente geopolítica, na qual as questões espaciais são a 

preocupação organizadora fundamental, pois o poder disciplinador atua 

primordialmente através da organização, do encerramento e do controle dos 

indivíduos no espaço. (Soja 1993: 81) 

 

Nesse sentido, no uso das “tecnologias disciplinadoras”, a estrutura das unidades 

de apoio e dos Lares de Idosos é demonstrativa de um exercício de poder51. Com serviços 

e equipamentos geralmente caracterizados pela padronização, alheios a necessidades 

individuais, podem resultar num incentivo à dependência ao invés de estímulo à 

autonomia. Essa questão já é intuída por Foucault (2004) e, mesmo, mencionada 

claramente. Ressalvando a imensa variedade de formatos heterotópicos e a inexistência 

de um modelo que possa ser considerada universal, o filósofo nomeia, de modo particular, 

as heterotopias de crise e aquelas que mudaram de função conforme as mudanças culturais 

vivenciadas pela sociedade52.  

As heterotopias de crise são espaços “privilegiados ou sagrados ou proibidos”. Nas 

comunidades primitivas, destinavam-se àqueles isolados do resto da sociedade, de modo 

transitório ou permanente. Ainda que hoje se observe uma redução gradativa desse 

isolamento, Foucault argumenta que, mais do que a redução, o que ocorre é um processo 

de alteração, uma substituição por heterotopias que denomina como “de desvio”, ou seja, 

 
51 Em Portugal, atualmente, a designação Lar de Idoso foi substituída pela expressão Estruturas 

Residenciais para a Pessoa Idosa (ERPI). No Brasil, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

sugere a denominação de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). 
52 Entre as heterotopias que sofreram variação em suas funções, inclui, como exemplificativa, a do 

cemitério. Não obstante ser espaço que envolve todo o coletivo, o cemitério não origina uma inserção 

igualitária no contexto dos demais espaços urbanos. Sua presença passou por alterações significativas: 

primeiro, localizava-se no centro da cidade, próximo da igreja; aos poucos, foi distanciado, tornou-se 

periférico, assumindo uma conotação de silêncio e meditação ou de local transmissor de doenças, a ser 

evitado, lembrete de uma proximidade da morte que se quer esquecer (Foucault 2004: 16). 
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as que se destinam ao acolhimentos dos indivíduos que, pela conduta ou por 

especificidades próprias, não se enquadram nos padrões sociais vigentes. Nesse ponto, o 

autor menciona os espaços institucionalizados de apoio aos idosos como exemplificativos 

de heterotopias no limite entre as de crise e de desvio, por a velhice ser considerada como 

crise e a ociosidade como desvio que não se configura como o lazer, este aceito 

socialmente. 

No início da década de 1970, novas discussões sobre o tema surgem com a 

publicação, por Henry Lefebvre, de La production de l’espace. A partir de um 

pensamento dialético embasado nas teorias de Hegel, Marx e Nietzsche, Lefebvre 

trabalha questões atinentes ao espaço, ligando-o ao universo da linguagem, com forte 

influência de pesquisadores representativos da fenomenologia francesa. “L’espace est un 

produit” (Lefebvre 1974: 35) declara, um produto caracterizado por aspectos constituídos 

a partir de noções que o mesclam com o tempo no qual se constrói: é um produto social, 

marcado por interações e pela cultura, sendo o papel do homem essencial para sua 

construção. 

Acercando-se de Foucault, Lefebvre assinala o modo como ação e pensamento 

encontram-se interligados no processo de produção do espaço, o que o transforma em 

elemento eficaz de dominação53. “L’espace contient des rapports sociaux”, declara (Idem: 

36), expondo-o como abstrato, instrumental e objetivado, um espaço concreto cujo teor 

se modifica pelas relações sociais e que se transforma continuadamente. Nessa linha de 

pensamento, podemos destacar três dimensões espaciais: a prática espacial, ou seja, o 

conjunto de interações e atividades que dão forma ao espaço; a sua representação, 

designadamente linguística e com todas as nuances subjacentes; e, a partir dos 

significados que vivências individuais e coletivas agregam, os espaços de representação, 

conceito empregado para descrever o modo como simbolismos são absorvidos, tornando-

se o espaço de expressão de valores, costumes e práticas sociais54.  

 
53 Esse aspecto é enfatizado por David Harvey, em Espaços da esperança, publicado no ano de 2015. Para 

Harvey, Foucault e Lefebvre aproximam-se pelo modo como ressaltam as possibilidades múltiplas, não 

raro contraditórias, que o elemento espaço apresenta dentro de um sistema de poder, sendo a 

conscientização desse fator fundamental para as estratégias de emancipação humana (Harvey 2015: 139) 

 54 Ao descrever a rotina vivenciada pelos residentes de um Lar, Valter Hugo Mãe, em seu romance a 

máquina de fazer espanhóis, de 2010, cria um microcosmo social, impregnando os espaços da instituição, 

jardins, refeitórios, zonas de convivência e quartos, de simbologias e valores que são assimilados pelos 
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Associadas a essa tripla dimensão, Lefebvre distingue três momentos de produção 

social do espaço: o espaço percebido (a prática espacial), aquele que somos capazes de 

apreender pelos sentidos; o concebido (a sua representação), que envolve uma formulação 

mental a partir de noções e filtros prévios; e o vivido (os espaços de representação), cuja 

forma se constitui por meio daqueles que o vivenciam, englobando experiência e prática 

quotidiana, é, em suma, o espaço no qual se envolve a ação do indivíduo.  

São conceitos que abrangem vivências individuais e sociais e aproximam o autor 

de La production de l’espace da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, se bem que 

Lefebvre tenha procurado manter-se fiel ao seu ponto de vista de materialista dialético. 

Como faz notar Christian Schmidt (2012), Lefebvre parece seguir uma linha próxima a 

Heidegger e Bachelard, com uma perspectiva que pressupõe, mais do que em Merleau-

Ponty, um afastamento do sujeito para focar “o processo de produção social do 

pensamento, ação e experiências” (Idem: 101). Assim, explicará Schmidt: 

 

O foco da teoria de Lefebvre não é o “espaço em si mesmo”, nem mesmo o 

ordenamento dos objetos e artefatos (materiais) “no espaço”. O espaço é para 

ser entendido em um sentido ativo como uma intrincada rede de relações que 

é produzida e reproduzida continuamente. O objeto da análise é, 

consequentemente, o processo ativo de produção que acontece no tempo. 

(Idem: 105) 

 

Quase duas décadas após da publicação de La production de l’espace, de forma 

similar, mas com diferenciações que se destacam, Soja (1999, com edição original de 

1989) iria debruçar-se sobre esta questão, com uma abordagem envolvida não apenas pelo 

campo da geografia, mas por outras áreas, incorporando a noção de multiplicidade e 

interligação do conhecimento humano. Aproximando-se de Foucault e Lefebvre no 

atinente à percepção da espacialidade como em constante transformação, assinala que, 

como produto e como processo, esta nunca pode ser concebida como fixa ou de contornos 

 
residentes, como áreas de teor opressivo ou de afetividade benéfica. No livro, como uma sombra a 

amedrontar a todos os idosos, paira a possibilidade de ser transferido para o último quarto da ala esquerda, 

concebido como a própria imagem da morte, espaço final, sem retorno possível. 
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plenamente definidos, sendo conceito aberto que absorve as mudanças materiais e sociais 

do contexto que integra (Idem: 122)55. 

Inclusive, em Postmodern geographies: the reassertion of space in critical social 

theory (1999: 80), o geógrafo norte-americano registra sua opção pelo uso do termo 

“spatiality” em preferência a “space”, por considerar que este remete excessivamente a 

um imaginário físico, restrito, nem sempre inserido no contexto social múltiplo que 

almeja, enquanto “espacialidade” possibilita uma percepção ampliada, como um espaço 

produzido socialmente, no qual um papel foi exercido pela ação humana. Ao registrar 

diferenciações entre o concreto e a linguagem, assinala as dificuldades observadas na 

reconstituição, pela palavra, do espaço antes atingido pelos sentidos. A percepção 

sensitiva ocorre de forma conjunta e simultânea; porém, a escrita e a leitura são momentos 

distintos: 

 

O que se vê ao olhar para as geografias é obstinadamente simultâneo, mas a 

linguagem dita uma sucessão sequencial, um fluxo linear de afirmações 

elocutivas, limitadas pela mais espacial das restrições terrenas, a 

impossibilidade de dois objetos (ou palavras) ocuparem exatamente o mesmo 

lugar (como numa página). Tudo o que podemos fazer é recompor e justapor 

criativamente, num experimento com afirmações e inserções do espacial no 

veio preponderante do tempo (Soja 1993: 09) 

 

Ainda, comentando os processos de valorização-desvalorização do aspecto espacial 

nos estudos históricos, alerta que sua crescente valorização não deve transformá-lo em 

instrumento ideológico envolvido pela análise social, nem tampouco em um ponto apenas 

fundamentado no teor linguístico, mas possuir como escopo as interligações dessas 

matérias. Nesse contexto, afirma que as pesquisas geográficas e filosóficas teriam 

incorrido em linhas limitadoras de trabalho, definidas pelo que denominou como “illusion 

of opaqueness” e “illusion of transparency” (Soja 1999: 125).  

De acordo com a primeira dessas ilusões, a de “opacidade”, o espaço é material, 

fixo, com poucas possibilidades de análise dialética, a espacialidade aparece como um 

conjunto de “objetos e formas físicas” que, mesmo quando embasado em construções 

 
55 Como um dos responsáveis pela redescoberta das teorias de Lefebvre, Soja (1993) reconhece nos escritos 

do sociólogo francês “a origem da geografia humana crítica pós-moderna, fonte primordial do ataque ao 

historicismo e da reafirmação do espaço na teoria social crítica” (Idem: 54).  
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sociais, mostra concretude e afirma-se apenas enquanto pode ser percebido como 

mensurável e passível de avaliação qualitativa.  

Na segunda linha, assente na “ilusão de transparência”, o espaço dilui-se em 

representações, torna-se elemento basicamente abstrato, dificultando, inclusive, 

ponderações referentes ao sistema concreto de relações sociais abrangidas pela noção de 

espacialidade, uma vez que sua produção é representada como uma espécie de “design 

cognitivo”. Substituindo o aspecto concreto da ilusão da opacidade por um 

distanciamento excessivo e generalizante, a espacialidade reduz-se a uma “construção 

mental”, com a imagem da realidade sobrepondo-se à própria realidade. 

Na busca de uma ruptura com tais posicionamentos, da desconstrução de linhas 

fixas e da reconstrução de novas bases de análise, Soja (1993) relembra procedimentos 

efetuados por Anthony Giddens, como sua “estruturação espaçotemporal”56, onde, em 

uma espacialidade que o autor classifica de ontológica, o ser humano é inserido no sistema 

de estudo geográfico: 

 

Tomando Giddens por base, pode-se ver com mais clareza uma topologia 

espacial existencialmente estruturada e um topos ligado ao ser-no-mundo, uma 

contextualização primordial do ser social numa geografia multiestratificada de 

regiões nodais socialmente criadas e diferenciadas, alojadas em muitas escalas 

diferentes em torno dos espaços pessoais móveis do corpo humano e nos locais 

comunitários mais fixos dos assentamentos humanos. (Soja 1993: 15) 

 

A espacialidade abrange mais do que um aspecto físico, geográfico ou social, é um 

elemento constitutivo da sociedade humana que, por sua vez, é espacial e temporal. O 

homem, proclama Soja, é dotado da capacidade de desenvolver um processo de 

objetivação do mundo por meio de uma visão externa, de um afastamento que amplifica 

o olhar e a percepção57. E, a partir desse distanciamento, dessa objetivação, possibilita-se 

 
56 Acerca do trabalho elaborado por Giddens, ver New rules of sociological method: a positive critique of 

interpretative sociologies (1976) e The constitution of society. Outline of the theory of structuration (1984). 

Além de Giddens, Soja destaca pesquisas efetuadas por C. Wright Mills e Perry Anderson sobre a 

priorização da historiografia com base em períodos temporais nas análises do século XIX e primeira metade 

do século XX. Em suas considerações sobre o tema, utiliza a obra The sociological imagination (1959), de 

Mills, e, entre outras obras de Perry Anderson, In the tracks of historical materialism (1983).  
57 O autor elabora essa questão abordando posicionamentos atinentes à espacialidade e à construção da 

consciência humana defendidos por Martin Buber. Uma coletânea de textos representativos do pensamento 

político e social de Buber recebeu tradução e publicação em lingua portuguesa pela Editora Perspectiva, 

com o título de Sobre a comunidade (1987). 
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também um percurso contrário, o retorno que aproxima e cria laços com o outro e com o 

mundo circundante, em um processo de consciência de si no qual a espacialidade mostra-

se presença fundamental.  

 

2.2.2. A apropriação do espaço pela pessoa idosa 

François Ascher (1998), sociólogo e urbanista francês, concentra seus estudos nas 

consequências, em termos de expectativas coletivas e vida pessoal, do processo de 

urbanização e crescimento das cidades, inserindo-se, de certo modo, no que Soja (1993) 

classifica como geografias pós-modernas. Entretanto, diferentemente do geógrafo norte-

americano, Ascher defende a importância crescente do tempo como elemento de 

caracterização da sociedade contemporânea. 

Para o autor, as novas técnicas interagem e alteram a visão espacial, extinguindo 

distâncias, por um lado, e, por outro, viabilizando uma individualização, um isolamento 

ainda não percebido em toda a sua abrangência. Saímos de uma economia embasada no 

espaço como centro do poder (na qual se assinalam termos como produtor, consumidor e 

maquinário) para uma economia focada no tempo (caracterizada por termos como 

rapidez, mobilidade e agilidade).  

A individualização crescente do homem ocidental verifica-se não apenas no espaço 

público, no relacionamento com vizinhos e com a comunidade; a própria estrutura física 

da casa converte-se gradativamente em um conjunto de espaços distintos e 

individualizados, quartos e salas como pequenas moradias inseridas em uma moradia 

maior. Da mesma forma, a mobilidade humana sofre decréscimos, caminha-se menos, 

alteram-se as fórmulas de interação, serões em bares são substituídos pela televisão, 

computadores e conversas virtuais, estabelecimentos de comércio reduzem suas 

superfícies físicas, alteram-se aspectos atinentes à funcionalidade e ao sentido de espaços 

comunitários, praças e parques perdem usuários e a ampliação da rede online abrange 

inclusive produtos ligados à cultura (Sennett 1997; Soja 1993; Tuan 1983).  

Não obstante, é necessário observar, a redução de determinadas formas de 

sociabilidade demonstra não a extinção de relacionamentos, mas sua transformação em 
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novas formas de convívio. O espaço não é uma mera área geográfica modificada por sua 

ocupação pelo homem, mas é pensamento e reflete vivências (Ascher 1998: 16). 

Concepções de público e privado, tanto em termos espaciais físicos quanto no seu 

teor subjetivo, passam por uma metamorfose profunda no mundo contemporâneo, o que 

já era vislumbrado por Mikhail Bakhtin, em um contexto próximo, ainda que distinto, da 

fragmentação do indivíduo abordada por Ascher: “Quando nós falamos da extroversão 

total do homem grego, aplicamos, naturalmente, nosso ponto de vista. O grego não 

conhecia exatamente a nossa divisão em exterior e interior” (Bakhtin 2014: 254). Para 

Bakhtin, o ser grego era homogêneo em sua relação com o exterior, concebendo uma 

integração e um condicionamento mútuo entre vida privada e pública, o que se refletia 

nas estruturas espaciais da casa, da rua, da cidade, e que apresenta diferenças claras com 

a situação atual. A passagem de um universo público para um privado teve consequências, 

retirou do homem a unidade que a vida pública lhe outorgava, configurando-se como 

isolamento e fragmentação: 

 

O homem privado, “o homem para si”, perdeu a unidade e a integridade que 

eram determinadas pelo princípio da sua vida pública. (...) No homem privado, 

na sua vida privada, surgiram muitas esferas e objetivos, cuja natureza não era 

pública (esfera sexual e outras), e dos quais apenas se falava na intimidade da 

alcova e em termos condicionais. A imagem do homem tornou-se múltipla e 

composta. Nele se cindiram o núcleo, o invólucro, o exterior e o interior. (Idem: 

254). 

 

Na multiplicidade de esferas de vivências, as trajetórias caracterizam-se pela 

contradição entre a busca da objetivação distanciada e conscientizadora e a aproximação 

e criação de novos contextos relacionais. Nessa conjuntura, crescem em sentido as formas 

e os objetos, criados ou não pela mão do homem, e as sensações que esses provocam.  

O historiador norte-americano Richard Sennett, em Carne e Pedra: o corpo e a 

cidade na civilização ocidental, de 1997, aprofunda a relação entre espaço e corpo, 

destacando o modo como este aparece no processo de estruturação urbana e como a 

sociedade contemporânea o focaliza cada vez mais distanciado do ser real, o que afeta de 

forma particular o idoso, desconforme ao padrão divulgado como socialmente aceitável: 

 

Poucos filmes mostram duas pessoas idosas ou obesas, nuas, fazendo amor. 

Todos os filmes de sexo dão a impressão de que os atores estão indo para cama 
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pela primeira vez. Os meios de comunicação colocam uma barreira entre o real 

e a “sua” representação. (Idem: 16)58 

 

Acercando-se de Ascher (1998)59, Sennet (1997) atenta para a velocidade atual 

como elemento novo a ser considerado. Se a velocidade encurtou distâncias, permitiu 

deslocamento e conhecimento, também se constituiu como ferramenta de desconexão: 

“em alta velocidade é difícil prestar atenção à paisagem” (Idem: 18). A perda em termos 

de junção corpo-espaço estende-se para a relação com o outro, levando a “um dilema 

específico e que ainda persiste: cada corpo move-se à vontade, sem perceber a presença 

dos demais” (Idem: 21). Essa falta de conexão modificou a relação do indivíduo com a 

sua cidade e, inclusive, a partir da fragmentação do espaço, diluiu também sua relação 

com o tempo: corpos que não experienciam o contato quotidiano perdem gradativamente 

o interesse pelo passado, próprio ou alheio, quando este não está inserido em um presente 

momentâneo de percepção entretanto reduzida pela falta de conexões com o exterior. 

Como já se tem referido e procurado demonstrar, são teorizações que acabam 

sempre multidisciplinares e, dentre as relações entre o sujeito e o espaço, interessa-nos 

sobremaneira o modo como o corpo do idoso assume o espaço que habita, frente à redução 

gradativa – e irreversível – de capacidades. À perda de mobilidade, drástica em termos 

de restrição do contato com o mundo externo, acresce-se uma perda sensitiva mais geral. 

Com efeito, não apenas a mobilidade do idoso fica afetada, mas também o tato, o olfato, 

a audição, a visão, ou seja, fragilizam-se os sentidos essenciais à concretização efetiva de 

projetos e de uma boa qualidade de vida (Fonseca 2014; Paúl 1996; Sarmento 2009). 

É a partir do corpo que o ser humano constrói suas primeiras experiências e noções 

espaciais. Os movimentos infantis, de forma solitária ou por meio do amparo e do abraço 

materno, despertam na criança as primeiras percepções de frente, atrás, lado, próximo 

 
58 Produções de cinema e teatro buscam, ainda hoje, majoritariamente, atores com aparência que se 

enquadre no perfil do que é culturalmente considerado atrativo e belo, perfil do qual se exclui o corpo 

fragilizado e envelhecido do idoso. Cabe aqui uma ressalva no referente às produções cinematográficas do 

século XXI, as quais vêm inserindo, com sucesso, personagens idosos com papéis significativos e mesmo 

protagonistas. Ainda que muito distante do que seria o ideal, a presença e o tratamento concedido ao tema 

nessas produções assinalam visibilidade e mudanças significativas. 
59 E igualmente de Marc Augé (2007), em especial no referente às noções desse autor relativas à 

sobremodernidade e aos espaços classificados como “não-lugares”.  
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(Tuan 1983). São noções mais sentidas do que compreendidas e iniciam um processo de 

identificação, inserindo a criança no ambiente que integra.  

O corpo como fronteira entre nosso interior e o mundo externo é a proposição 

defendida por Ana Azevedo (2009a), em “As geografias culturais do corpo”. Para a 

autora, ele é literalmente a nossa pele de proteção, como elemento que nos separa e ao 

mesmo tempo nos permite o contato com o outro, é relação e subjetividade. E, seja na 

literatura, seja nas outras artes ou ciências, o corpo torna-se discurso. Retratos discursivos 

indicam subjetividades construídas socialmente, ampliando representações sensoriais e 

incorporando recursos além do sentido da visão geralmente predominante.  

Em “Fausto entre nós. Geografias pós-humanas”, Brito-Henriques (2009) fala em 

“microgeografias do quotidiano”, comentando o modo singular como o espaço é 

vivenciado pelo idoso, cujas perdas em termos de capacitação sensória provocam 

adaptações sensitivas e compensações internas e pessoais. A própria paisagem pública é 

remodelada pela sua presença, como, por exemplo, com a instalação de equipamentos 

coletivos em praças, parques e calçadas, a construção de unidades específicas de saúde e 

a implantação de novos projetos habitacionais. O espaço não permanece imutável 

exercendo seu poder sobre um idoso frágil e incapaz, há sempre um trabalho duplo, não 

em igualdade de condições, mas sem dúvida existente e com ingerência recíproca.  

Em ensaio escrito no ano de 1962, o arquiteto português Fernando Távora60 já 

abordava questões atinentes à interação verificada entre o indivíduo e o espaço que o 

circunda: 

 

Deslocando o seu corpo, construindo a sua casa, arroteando um campo, 

escrevendo uma carta, vestindo-se, pintando, conduzindo – o homem organiza 

o espaço que o cerca, criando formas, umas aparentemente estáticas, outras 

claramente dinâmicas. (Távora 2008: 14) 

 

Diferenciando expressões como “formas naturais” (que não contam com a 

participação do ser humano) e “formas artificiais” (criadas com a participação humana), 

 
60 Fernando Távora é considerado ainda hoje referência para estudos arquitetônicos, por sua obra elaborar 

questionamentos que ultrapassam a atividade concreta de projeção de estruturas. Suas pesquisas objetivam 

a percepção do indivíduo como agente de transformação e agente objeto de transformação quando inserido 

em determinado espaço. Entre os méritos do autor, destaca-se a defesa da arquitetura como instrumento de 

socialização e de conscientização das consequentes mudanças espaciais e sociais que essa socialização 

acarreta. 
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Távora afirma o inevitável entrelaçamento entre ambas: a simples presença humana 

modifica o espaço. Assim como o indivíduo não pode ser compreendido unicamente em 

sua acepção biológica, por ser “um mito de obra da natureza e de obra de si próprio”, a 

compreensão dos “fenómenos de organização do espaço” exige uma análise ampliada, 

consciente das mesclas intrínsecas, das dificuldades de definir claramente entre as formas 

“puras” e aquelas que sofreram a interferência humana (Idem: 13).  

Suas pesquisas realçam a importância de uma concepção do espaço não cristalizada 

em perspectivas que partam do individual para o geral, mas, igualmente, não absorvida 

por uma trajetória contrária, do geral para o individual. A opção de Távora é de percepção 

conjunta dessas duas linhas de análise, pois geral e particular não se invalidam 

mutuamente, “um não pode viver sem o outro por indissociáveis e a dificuldade está 

exactamente no equilíbrio sábio e harmónico destes extremos, aparentemente opostos 

mas realmente complementares” (Idem: 19).  

Aqui, interessam-nos diferenciações elaboradas pelo autor entre a expressão 

“organizar o espaço” e o conceito mais comumente utilizado de “ocupação”. Távora une 

aspectos como criatividade e funcionalidade para expressar sua perspectiva da presença 

transformadora do homem:  

 

Vemos na palavra “organizar” um desejo, uma manifestação de vontade, um 

sentido, que a palavra “ocupar” não possui e daí que usemos a expressão 

“organização do espaço” pressupondo sempre que por detrás dela está o 

homem ser inteligente e artista por natureza, donde resultará que o espaço 

ocupado pelo homem tende sempre para, caminha sempre no sentido de, tem 

como fim a criação da harmonia do espaço, considerando que harmonia é a 

palavra que traduz exactamente equilíbrio, jogo exacto de consciência e de 

sensibilidade, integração hierarquizada e correcta de factores. (Idem: 14) 

 

A partir desses dois conceitos, “ocupar” e “organizar”, chegamos a um terceiro, 

“apropriar”, no sentido conferido pelo psicólogo espanhol Enric Pol (1996, 2002)61, ou 

seja, a apropriação como um fenômeno complexo, que abarca diferentes dimensões 

espaço-temporais. Mais do que uma mera adaptação, representa um processo dinâmico 

no qual interagem espaço, pessoa e contexto histórico e cultural. Nesse sentido, a 

 
61 A conceituação adotada por Pol parte de noções de apropriação de espaço apresentadas por Perla Korosec 

durante a 3rd. International Archictetural Psychology Conference, no ano de 1974, em Estrasburgo, França.  
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apropriação caracteriza-se pela presença e interação de dois movimentos principais: a 

ação transformadora e a identificação simbólica (Pol 2002). 

A ação transformadora, efetuada de modo individualizado ou coletivo, tem uma 

base comportamental e permite que, por meio da atuação sobre o entorno, o homem 

imprima uma marca de permanência ou de passagem, é a sua ação que dá significado 

particular e social a um determinado espaço. Já a identificação simbólica engloba aspectos 

afetivos, interação e simbologias, exige um saber prévio que permita ao indivíduo 

reconhecer-se como pessoa ou como grupo. Dessa forma, espaço e indivíduo criam uma 

identidade comum a ser assimilada ou, mesmo, em casos de identificação simbólica 

negativa, a ser confrontada por meio da negação e da tentativa de exclusão. 

Pol e Távora aproximam-se em outra concepção: a de continuidade. As formas que 

compõem o espaço, sendo este visto também como forma, não podem ser concebidas de 

modo isolado, relacionam-se entre si e alteram-se mutuamente: “Tudo tem importância 

na organização do espaço – as formas em si, a relação entre elas, o espaço que as limita” 

(Távora 2008: 18). Apropriar-se de um espaço implica preencher de significado, 

tornando-o referência cognitiva, afetiva e identitária (Pol 2002: 124). Nesse contexto, um 

espaço urbano constitui-se do ambiente físico, da arquitetura e do imaginário social. 

Pessoa, ambiente, relações, aspectos espaciais e temporais, objetivo e subjetivo tornam-

se elementos de apropriação. 

Para Távora (2008), o espaço é contínuo e, igualmente, o tempo apresenta-se como 

dimensão a ser incluída em seu conceito, por ser irreversível, impossibilitado seu 

contorno ou retomada de um tempo anterior. O autor utiliza o termo “devir”, algo em 

construção, nunca igual, sempre em movimento: “um espaço organizado nunca poderá 

vir a ser o que já foi, donde ainda a afirmação de que o espaço está em permanente devir” 

(Idem: 19). 

Porém, é também o autor quem escreve: “Uma das características mais salientes da 

organização do espaço contemporâneo é, a nosso ver, a sua descontinuidade” (Idem: 34), 

sendo o ambiente urbano considerado a “manifestação mais visível” desta 

descontinuidade. Com seu crescimento acelerado, a cidade apresenta-se como um sistema 

sem grandes possibilidades de controle, tornando-se não um espaço organizado, mas um 
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conjunto de áreas que se misturam de forma desordenada e caótica, refletindo, nessa 

quebra da harmonia, o desarmônico presente no cidadão que a habita: “E no seu 

crescimento incontrolado arrasa tudo, desde a paisagem natural até ao próprio homem 

que a cria” (Idem: 35). Uma visão negativa que é depois amenizada, mantendo, contudo, 

uma perspectivação ambígua entre desenvolvimento material e desconstrução identitária.  

A organização espacial é concebida por Távora como resultado do equilíbrio ou 

desequilíbrio humanos: “A forma criada pelo homem é prolongamento dele – com suas 

qualidades e com os seus defeitos” (Idem: 73). É uma noção importante quando pensamos 

em institucionalização e reconstrução da familiaridade. A percepção da organização do 

espaço como reflexo leva a questionamentos sobre o quotidiano vivenciado pelos idosos. 

Que espaços lhes são destinados? O emprego de inovações tecnológicas representa 

melhorias efetivas ou apenas sobrevivência, recrudescendendo medos e dificuldades? 

Não há respostas conclusivas, mas muito ainda a compreender quando o tema se refere à 

vivência e institucionalização do idoso no ambiente urbano contemporâneo. 

Uma listagem de espaços possíveis encontrados no universo da velhice 

institucionalizada, ainda que especialmente significativa, não seria extensa: o quarto da 

instituição, o refeitório, o jardim, corredores, muitos corredores, o elevador, as salas de 

atendimento médico, instaladas no local ou, talvez, em prédios distanciados, ironicamente 

propiciando, na doença, um raro acesso ao mundo exterior. No caso de um idoso ainda 

residente em sua própria casa, poderia incluir a vizinhança, casas de familiares, alguma 

facilidade de transporte permitindo distâncias um pouco maiores. Ainda que variável, 

seria um número menor do que o de outras épocas, quando sem limitações físicas ou 

socioculturais.  

Do mesmo modo, restringem-se os objetos. A lista, em épocas anteriores aberta e 

sempre ampliada, diminui gradativamente62. Por mais positivas que sejam as 

 
62 “Estou acamado. Só tenho três paredes para olhar. / Não têm quadros as paredes do meu quarto. Só o 

vazio / Onde podiam estar pendurados os quadros”, lamenta-se a personagem narradora de A indiferença é 

morrer com a solidão aos pés da cama, de Afonso Valente Batista (2012), em capítulo sugestivamente 

intitulado “as paredes”. Retratam-se em suas palavras o confinamento e abandono ao qual se encontra 

relegado o idoso no final de sua vida. E igualmente a percepção de que esse abandono não é natural, marca 

obrigatoria da velhice; paredes vazias poderiam preencher-se de sonhos e colorido. O abandono, o acumular 

de perdas e distanciamentos, é pessoal, social e político: “Neste país velho, semeado de velhos como se, / 
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expectativas, a velhice possui dificuldades físicas e psicológicas inerentes à fragilização 

que acompanha o processo natural de envelhecimento. Os objetos que cercam o idoso têm 

agora novas funções, ajustam-se a necessidades bem específicas de um corpo que já não 

se adapta a todas as situações ou a necessidades afetivas carregadas de histórias.  

A familiaridade capaz de permitir uma sensação de pertencimento é em grande parte 

proporcionada pelo espaço ocupado na medida em que este se transforma em “lugar”, em 

referência e refúgio. A arquiteta Lúcia Leitão (2002) fala em “espaço de afeto”, um 

conceito que engloba trajetória pessoal e história comunitária, sinalizando um ambiente 

carregado de significação simbólica. Tuan (1983, 1990) refere-se a topofilia, 

semantização e transformação do espaço em lugar, como resultado da experiência filtrada 

pelos sentidos humanos. Pol (1996), por sua vez, amplia o tema remetendo à apropriação 

pelo indivíduo do espaço que o circunda, à tomada de posse, delimitação de territórios 

básicos e circundantes, necessidade quase visceral de compreensão de um lugar como 

seu, como parte de sua identidade, envolvendo capacidade afetiva. 

Tornar-se lugar é unir o espaço físico por meio da apropriação e encontrar ali a 

dimensão temporal, as lembranças evocadas no contato, no cheiro, no olhar alongado 

gerador de presença. A identidade humana configura-se nessa junção do tempo e do 

espaço por meio do afeto e do pertencimento (Duarte 2013; Guedes 2012; Leitão 2002). 

Com a institucionalização, quebra-se toda uma trajetória de adaptação e 

apropriação, exigindo seu recomeço em um novo ambiente, no qual o idoso ingressará já 

com uma bagagem extensa de filtros pessoais, expectativas, frustrações e motivações 

oriundas do ambiente anterior. Seja vista como apropriação, semantização ou sistema 

afetivo, há uma familiaridade que precisa ser reconstruída e tem ligação próxima com a 

possibilidade de manutenção ou inclusão de itens pessoais que se unem a histórias de 

vida63 (Guedes 2012; Matos 2006; Zimerman 2000). 

O quarto habitado pelo idoso, na instituição ou em sua própria casa, ao conter peças 

que presentificam sensações prazerosas, ameniza saudades e serve de contraponto aos 

 
sem sentido, insensíveis brisas fossem, / morrem velhos na indiferença de nem se dar por isso / com a 

solidão que lhe deixaram pendurada / aos pés da cama” (Idem: 15). 
63 Inclusive, é importante ressaltar, não estamos falando apenas de lembranças de um passado distante ou 

próximo, mas de objetos ligados ao que é considerado pelo idoso como prazeroso e motivo de orgulho no 

momento presente. 
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obstáculos que este vivencia em seu quotidiano. A estrutura física e a decoração mostram-

se, assim, suporte identitário e relacional, de forma tão diversificada quanto concentrada 

agora em áreas não raro diminutas. Nas instituições, esses espaços podem ser apenas uma 

estante ou, ainda menores, uma pequena mesa de cabeceira transformada em lugar 

guardião das lembranças e dos afetos de toda uma vida.  

Como o destaca a antropóloga portuguesa Patrícia Matos (2004, 2006), o espaço 

nos diz de nosso lugar no mundo. E quando em um quadro de institucionalização, essa 

consciência reforça percepções externas interiorizadas pelo idoso: 

 

A identidade social do velho é experienciada quotidianamente pelos residentes 

do Lar numa dialéctica permanente entre a categoria de velho (nominal) e o 

ser-se-velho (virtual). Nem o nominal é mais ‘real’ do que o virtual ou vice-

versa; eles são aspectos do mesmo processo. Por um lado existe o rotular ou 

nomear categoricamente os indivíduos, por outro lado existem as acções do 

indivíduo e as suas respostas face ao contexto. (Matos 2006: 350) 

 

Isso enfatiza a importância da casa ou da proximidade de objetos que permitam ao 

idoso identificação, manutenção de partes do passado mesmo quando institucionalizado. 

Integrar-se a um ambiente, ainda que restrito como o de um quarto, reflete na 

funcionalidade e capacidade de recuperação física. A afetividade, básica em todos os 

momentos, não se desfaz ou se extingue com o passar dos anos, pelo contrário, no contato 

com as dependências e dificuldades inerentes à velhice, o aspecto emocional recebe uma 

carga maior, tendo em vista o elevado índice de adaptação e mudança exigido 

quotidianamente da pessoa idosa. O que nos identifica não é uma, mas o conjunto de todas 

as nossas percepções e interações. Há um trabalho contínuo do homem para adaptar o 

entorno ao seu gosto e necessidades. Cores, som, luz, espaços abarrotados ou 

especialmente vazios não ocorrem ao acaso, resultam de trajetórias e criam significado 

como elementos de presença concreta e subjetiva.  

 

 

2.3. A presença da memória 

 

Como elo entre presente e passado, a memória é um instrumento básico de formação 
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da subjetividade, é pilar identitário, pessoal e coletivo. Não existem duas memórias 

iguais, não apenas entre dois indivíduos, mas mesmo entre dois momentos do mesmo 

indivíduo, o que a torna bagagem singular e em constante movimento, caracterizada pelo 

acréscimo, revisão e reinclusão de informações. Porém, compreendê-la como variável e 

com contínuas influências internas e externas remete à época contemporânea, enquadra-

se nas noções atuais de espaço, tempo e construção identitária. 

Quando falamos em memória, hoje, compreendemos que cada lembrança é uma 

interpretação, há um fato original que passa por um processo de acréscimos, 

esquecimentos, adulterações e ambiguidades. “A memória é primordialmente pessoal ou 

coletiva?”, questiona Paul Ricoeur (2007: 106), debatendo a fragilidade de limites no 

referente ao processo de memorização: “Por um lado, temos a emergência de uma 

problemática da subjetividade de feição francamente egológica; por outro, a irrupção da 

sociologia no campo das ciências sociais e, com ela, um conceito inédito de consciência 

coletiva” (Ibidem). Nessa conjuntura, geral e pessoal mostram-se interligados e as 

pesquisas, indo além do processo de criação e retomada, englobam o agente criador da 

lembrança e da recordação64.  

Ainda que com enfoques distintos, grande parte dos autores contemporâneos têm 

em comum a crença na impossibilidade de uma reconstrução plena e indiferenciada dos 

fatos. Pensar a memória, afirmam, entre outros, Assmann (2008, 2011), Candau (2014), 

Damásio (2015), Izquierdo (2010, 2011) e Ricoeur (2007), é considerar, sempre, quem a 

pensa, quando e o contexto no qual ela é evocada. 

Em A memória, a história, o esquecimento, Ricoeur (2007) traça uma trajetória das 

abordagens sobre o tema, destacando diferenças entre as indagações hoje correntes e as 

elaboradas por filósofos como Platão e Aristóteles. Se a memória era estudada na sua 

 
64 Enfatiza-se aqui a importância de um especial cuidado no referente às variações terminológicas hoje 

adotadas por diferentes pesquisadores. Encontramos, por exemplo, Izquierdo (2011), para quem “A 

evocação é também chamada de recordação, lembrança, recuperação” (Idem: 12), o mesmo ocorrendo 

com a maioria dos autores consultados quando mais próximos ao contexto biológico, ao enfoque 

neurológico da memória. No presente trabalho, optamos pela separação efetuada por Ricoeur (2007), 

para quem aspectos históricos, sociais e culturais integram o foco principal. Para esse pensador francês, 

memória refere-se ao conjunto, tem um sentido generalizante, sendo a lembrança o seu objeto e a 

recordação vislumbrada como um movimento de busca ativa. Há uma ação perpassando esse conceito, 

o que se acentua pelo uso dos verbos recordar e lembrar, indicadores de atitude e movimento. 
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vertente de repetição mais mecanizada, partindo do processo de criação da lembrança e 

posterior recuperação dos fatos, sua definição sofreu transformações, direcionando-se a 

um todo que engloba inconsciente, imaginário, simbologias e emoções. Assim, debates 

sobre o individual e o coletivo no contexto da memorização ganham visibilidade após o 

século XIX, a partir das pesquisas de Halbwachs e Bergson e aprofundam-se 

investigações atinentes à diversidade e às influências observadas no ato de recordar. 

O filósofo francês Henri Bergson realça em seus estudos a memória individual. Seu 

livro Motière et mémoire, publicado em 1896,  adota noções como “memória hábito”, 

centrada no corpo, de teor mecânico, e “memória recordação”, que engloba, como o 

sugere a origem latina do termo, um retorno, uma nova passagem agora atravessada pelo 

aspecto emocional. O autor chega a assumir uma conotação metafísica e espiritualista e 

utiliza o termo “alma”. Nesse contexto, diferencia memória de história, considerando a 

memória uma ampliação do passado a partir do acréscimo de filtros e subjetividades do 

presente.  

Por sua vez, A memória coletiva65, do sociólogo Maurice Halbwachs (2003), 

questiona a possibilidade de um cunho unicamente individual. Se a ação de lembrar é 

nossa e somos os agentes ativos desse processo, é necessário perceber, alerta Halbwachs, 

um compartilhamento no qual delimitações tornam-se difusas. Reconhecendo a ênfase na 

individualidade característica da sua época, o autor ainda assim defende o grupo social 

como fundamento do que decidimos lembrar e da forma como trazemos essas lembranças 

do passado para o presente: 

 

A cada uma dessas influências, concebemos que uma outra se oponha, 

acreditamos que nosso ato é independente de todas essas influências, ainda que 

não esteja sob a dependência exclusiva de nenhuma delas. Então nos damos 

conta de que na verdade ele resulta de seu conjunto e está sempre dominado 

pela lei da causalidade. Aqui, da mesma forma, como a lembrança reaparece 

em função de muitas séries de pensamentos coletivos emaranhados e porque 

não podemos atribuí-la exclusivamente a nenhuma, imaginamos que é 

independente delas e contrapomos sua unidade à sua multiplicidade. É como 

acreditar que um objeto pesado, suspenso no ar por uma porção de fios tênues 

e entrecruzados, permaneça suspenso no vazio, e ali se sustenta. (Idem: 70) 

 

 
65 La mémoire collective, de Halbwachs, foi publicado apenas postumamente, com primeira edição no ano 

de 1950. 
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Halbwachs sinaliza a importância da comunidade como instrumento construtor e 

mantenedor da memória, não apenas por meio de elementos metafóricos ou subjetivos, 

mas inclusive por ações, atividades e instrumentos concretos que servem como 

ativadores, tais como festividades anuais comemorativas de determinados fatos, 

construção de monumentos e ritualizações66. No concurso de suas pesquisas, concebem-

se dois momentos distintos de percepção da memória coletiva: inicialmente, mais 

próximo da memória social, o autor enfoca aspectos mais concretos de sua constituição; 

posteriormente, amplia suas afirmativas, envolvendo elementos não materiais, interações 

internas e externas do indivíduo no seu processo de memorização.  

Aleida e Jan Assmann (respectivamente, 2011 e 2008), defendem uma maior 

presença da individualidade, optando pela divisão da memória classificada como 

“coletiva” em dois grupos principais: a “memória comunicativa”, utilizada de forma 

quotidiana, que permite o diálogo e a comunicação com o outro próximo e que sofre, 

consequentemente, variações conforme o espaço físico, temporal e social de seu uso; e a 

“memória cultural”, que, mesmo sofrendo também transformações, não se limita ao 

momento presente67, “supera épocas e é guardada em textos normativos”68 (Assmann 

2011: 17).  

Jan Assmann (2008) irá, inclusive, questionar os posicionamentos de Halbwachs 

no referente à impossibilidade de construção de uma memória individual sem o contato 

com o outro, sem a existência do social. Considerando excessivo o posicionamento de 

que tal memória seria inviável, aceita, contudo, o elevado nível de influência exercido 

pelo processo de socialização: 

 

Hay que aceptar que su memoria narrativa estaria escasamente desarrollada y 

que a dicha persona le sería difícil distinguir entre escenas soñadas, alucinadas 

 
66 O poder significante de rituais, festas e monumentos como recursos de memória, é tema presente também 

em Espaços da recordação, de Aleida Assmann (2011) , e Religión y memória cultural, de Jan Assmann 

(1998), bem como nas pesquisas sobre “lugares de memória” empreendidas pelo historiador francês Pierre 

Nora (1993, 1997). 
67 Mais uma vez, é importante constatar diferenças observadas entre processos de recordação ligados a 

aspectos pessoais e os de teor institucional: “Enquanto os processos de recordação ocorrem 

espontaneamente no indivíduo e seguem regras gerais dos mecanismos psíquicos, no nível coletivo e 

institucional esses processos são guiados por uma política específica de recordação e esquecimento” 

(Assmann 2011: 19). 
68 Entende-se, aqui, o termo “texto” utilizado por Assmann como referente não apenas ao texto escrito, mas 

ao elemento transmissor de determinados valores, fatos ou significados. 
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y vividas. Por otra parte, está claro que la influencia creadora de sentido y de 

estructura propia de nuestra vida en sociedad, con sus normas y valores, sus 

definiciones de lo que tiene sentido y lo que es importante repercute incluso en 

nuestros recuerdos más íntimos. (Idem: 19) 

 

Joël Candau (2014), em Memória e identidade, faz uso da expressão “memória 

compartilhada”. Para o autor, uma memória compartilhada caracteriza-se pela presença 

do intencional, que constrói e consolida “deliberadamente por triagens, acréscimos e 

eliminações” (Idem: 47). Existe, pois, um processo de escolhas implícito, o qual, se não 

leva necessariamente à criação de memórias falsas, direciona e institui determinados 

conceitos, adjetivações e correspondências69.  

Assim como Assmann (2008), considera equivocada a posição de Halbwachs em 

“ver nas memórias individuais os ‘fragmentos’ da memória coletiva, conferindo a essa a 

substância com a qual tende a despojar as primeiras” (Candau 2014: 49). Contudo, destaca 

em suas análises as dificuldades de isolar influências individuais e coletivas no processo 

de rememorização, registrando que Halbwachs “teve razão em insistir sobre a importância 

dos quadros sociais” (Ibidem) e que “muitas de nossas lembranças existem porque 

encontramos eco a elas” (Idem: 77).  

Lembranças são interpretações, daí ser inviável a descrição absoluta do fato 

originário. A própria definição de verbos como relatar e descrever inclui, em si, um 

distanciamento, um filtro, define processos de busca, uma dinâmica marcada por ação e 

reação. Na atualidade, mudanças estruturais de pensamento têm acarretado igualmente 

mudanças marcantes nesse processo. Para Candau, somos hoje caracterizados pelo 

“esgotamento de grandes memórias organizadoras do laço social” (Idem:12), o que se 

confronta com o poder que possuía a tradição em transmitir estruturas e valores 

fortemente estruturados: 

 

Numerosos pesquisadores avançaram na hipótese de uma mudança radical 

trazida pela modernidade: nas sociedades contemporâneas, as estruturas a 

memorizar e as estruturas da recordação coletiva se tornariam muito vagas, 

 
69 Como exemplificativo, Candau apresenta estudos efetuados junto a um grupo de perfumistas: no 

quotidiano de trabalho desses profissionais, os odores são percebidos e classificados por um processo de 

“aprendizagem e treinamento”, levando a adjetivações conjuntas de percepções individuais, as quais são 

posteriormente retomadas quando de novas experiências olfativas similares, uma construção compartilhada 

de experiências individuais que, por meio de um processo lexical externo (doce, frutado, cítrico, etc.), 

origina novas memórias operatórias (Candau 2014). 
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numerosas e complexas a ponto de sua aquisição e assimilação serem, 

doravante, bastante aleatórias. (Idem: 183) 

 

As inovações tecnológicas que caracterizam o mundo contemporâneo 

viabilizaram um contato permanente com pessoas de distintos espaços geográficos e 

culturais. A partir desse contato, ampliam-se as possibilidades de espelhamento, 

essencial para a ação de auto e hetero-reconhecimento e, de forma concomitante, 

acentua-se a percepção das diferenças (Candau 2014; Sennet 1997). À facilidade de 

contato, vêm associar-se também um movimento de imposição de limites e um desejo 

de preservação de identidades próprias. A responsabilidade pela ação de recordar torna-

se, assim, mais “atomizada”70 e dispersa, com o indivíduo percebendo-se como 

detentor fragmentário da memória do grupo que integra: 

 

Enquanto durante muito tempo certos membros da sociedade (o ancestral, o 

chefe, o antigo combatente) eram reconhecidos como os únicos portadores 

legítimos da memória e identidade coletiva, hoje essa situação se modifica, e 

esses sujeitos perderam seu monopólio. Há cada vez mais indivíduos se 

autoproclamando guardiões da memória do seu grupo de pertencimento ou de 

afiliação (tendências nacionalistas, atributos identitários de toda natureza, 

multiplicações de regiões, províncias, estados, etc.). (Candau 2014: 194) 

 

Não obstante, ressalta-se que “essa produção não é menos real e expressa bem o 

dinamismo do conjunto do corpo social” (Ibidem), com versões privadas substituindo e 

incorporando-se a versões supostamente hegemônicas. De modo paralelo, constata-se 

uma ênfase publicitária e de pesquisas tendo como tema a memória. A forma 

concomitante como essas duas situações se verificam indicaria não um momento de 

integração, mas, pelo contrário, um distanciamento, por refletir um olhar externo, que 

estuda e avalia o que já não possui: “Queremos tudo abraçar de nosso passado e sem 

dúvida prestamos mais atenção do que antes ao que já foi perdido” (Idem: 189). 

Nesse contexto, Candau observa similaridades no ambiente público, afirmando que 

a obsessão contemporânea por questões relacionadas à memória sinaliza um sentimento 

de exclusão. O olhar parte de um foco externo, a admiração é provocada exatamente pelo 

fato de implicar não pertencimento e “uma rejeição da representação que fazemos de 

 
70 Para análises referentes à atomização da memória na sociedade contemporânea, Candau utiliza conceitos 

e estudos apresentados por Pierre Nora na coordenação de Les lieux de la mémoire (1984-1992). 
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nossa identidade atual, projetando no passado e, por vezes, ao mesmo tempo no futuro 

uma imagem do que gostaríamos de ter sido” (Idem: 18). 

Se Assmann, Candau, Halbwachs e Ricoeur falam em influências sociais na 

recordação, Izquierdo e Damásio destacam a ocorrência de alterações químicas. Há 

elementos moleculares envolvidos na aquisição e na evocação, denotando a existência de 

uma espécie de “tradução” dos fatos pelo organismo no momento da aquisição e nova 

versão posterior quando da evocação. Os autores descrevem como nossa memória 

descarta continuamente automatismos e fatos sem interesse e mesmo introduz aspectos 

que em realidade não ocorreram, misturando épocas e sensações. Uma rede de neurônios 

atua conjuntamente com o aspecto social e, assim como a cultura, exerce influência maior 

do que a imaginada em nossa convivência quotidiana com o universo que nos cerca. 

Como destaca Izquierdo (2011), estamos sempre falando em perdas, mudanças e 

recriações, a memória é um processo de alteração da realidade: 

 

Ao converter a realidade num complexo código de sinais elétricos e 

bioquímicos, os neurônios traduzem. Na evocação, ao reverter essas 

informações para o meio que nos rodeia, os neurônios reconvertem sinais 

bioquímicos ou estruturais em elétricos, de maneira que novamente nossos 

sentidos e nossa consciência possam interpretá-los como pertencendo a um 

mundo real. (...) traduzir quer dizer não só verter a outro código, mas também 

transformar. Há algo de prestidigitação nessa arte que tem o cérebro de fazer 

memórias, de transformar realidades, conservá-las, às vezes modificá-las e 

revertê-las ao mundo real. (Idem: 22) 

 

Não obstante, o autor enfatiza a necessidade de cuidado com relação ao assunto, 

para que não sejam adotadas diretrizes gerais ou simplificadas, nem se espere da ciência 

a percepção de todas as nuances envolvidas no universo da memória e dos sentimentos 

provocadores e provocados por essas memórias: “Embora conheçamos as vias envolvidas 

na percepção dos estados de ânimo e das emoções e nas respostas aos mesmos, não 

conhecemos a natureza daquilo que é traduzido” (Idem: 93). A química não possui 

condições de apropriação da completude e do número infinito de variantes que integram 

o sentir humano.  

Referindo-se à obra The feeling of what happens: body and emotion in the making 

of consciousness, do neurologista português António Damásio, Izquierdo segue uma linha 

um pouco diferenciada das pesquisas desse autor, opta por uma atitude mais defensiva 
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quanto às possibilidades de compreensão e decifração dos sentimentos humanos. 

Debatendo avanços nas investigações relativas à memória de curta duração, ressalva: 

 

Não conhecemos a natureza dos sentimentos subjacentes aos estados de ânimo 

ou as emoções, muito menos se irão se traduzir num determinado nível 

funcional de uma via ou de outra, nem de que maneira. Todos temos 

constantemente sentimentos e emoções; intuitivamente, percebemos que não é 

possível, nem talvez faça sentido, traduzir isso em termos precisos de atividade 

neuronal. (...) estamos longe, talvez irremediavelmente longe, da tradução de 

sentimentos em moléculas (Izquierdo 2011: 94). 

 

Experiências laboratoriais, conhecimentos químicos e a utilização de equipamentos 

tecnológicos de grande precisão têm marcado presença nos debates sobre a memória, sua 

construção e evocação. Contudo, é uma área ainda enigmática e desconhecida. Se as 

discussões envolvem cada vez mais termos como dopamina, receptores moleculares, 

adrenalina e neurociências, há igualmente um encaminhamento para uma percepção 

conjunta das áreas biológica e cognitiva, em face da impossibilidade de uma análise 

embasada apenas no aspecto afetivo ou em noções envolvendo conceitos neuroquímicos. 

Comentando a forma como a memória é abordada primeiramente pela filosofia, depois 

pela psicologia, posteriormente pela biologia e agora buscando a junção dessas três 

disciplinas, Izquierdo71 afirma: 

 

As memórias são feitas por células nervosas (neurônios), se armazenam em 

redes de neurônios e são evocadas pelas mesmas redes neuronais ou por outras. 

São moduladas pelas emoções, pelo nível de consciência e pelos estados de 

ânimo. Todos sabemos como é fácil aprender ou evocar algo quando estamos 

alertas e de bom ânimo; e como fica difícil aprender qualquer coisa ou até 

lembrar o nome de uma pessoa ou de uma canção quando estamos cansados, 

deprimidos ou muito estressados. (Idem: 14) 

 

Da mesma forma, Damásio (2015) vê essa junção de forma positiva: “os universos 

tradicionais da filosofia e da psicologia gradualmente aliaram suas forças ao universo da 

biologia e criaram uma aliança singular mas produtiva” (Idem: 23). 

 
71 Izquierdo, em suas pesquisas, segue tendências apresentadas por Squire/Kandall que, em Memória: da 

mente às molécula, ressaltam: “A análise de como ocorre o aprendizado e de como são armazenadas as 

memórias tem sido um ponto central de três disciplinas: inicialmente a filosofia, depois a psicologia e, 

agora, a biologia. Até perto do final do século XIX, o estudo da memória restringia-se principalmente aos 

domínios da filosofia. Durante o século XX, entretanto, o foco das investigações moveu-se gradualmente 

para estudos mais experimentais, de início na psicologia e, mais recentemente, na biologia. À medida que 

entramos no novo milênio, as questões formuladas pela psicologia e pela biologia começam a convergir 

para um plano comum” (Squire/Kandall 2003: 14ss.).  
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No que respeita tanto à memória, como ao envelhecimento, as teorias adotadas por 

pesquisadores passaram por etapas distintas de construção, dando ênfase ora a aspectos 

ligados ao espiritual, ora ao biológico ou ao sociocultural. Questões temporais também 

são amplificadas em estudos mais recentes, sendo a memória vista não mais como um 

elemento bidirecional, que engloba apenas presente e passado, mas incluindo igualmente 

o futuro, projetos e expectativas. Para Candau (2014), a memória é a “origem do 

sentimento de continuidade temporal, condição necessária da representação da unidade 

do Eu” (Idem: 61) e deve ser pesquisada a partir de noções tridirecionais de tempo. 

A busca pelo passado é uma ação comumente ligada ao quotidiano do idoso, uma 

tentativa de balanço de seus atos e opções motivada pelo acercamento do fim72. A 

antropóloga Maria Letícia Ferreira (2006) enfatiza a importância desse procedimento 

como ferramenta afirmativa e identitária: o indivíduo, na velhice, tendo já cumprido 

exigências de atividades familiares e profissionais, “passa a dispor de mais tempo para 

atividades reflexivas” (Idem: 209), percebe-se liberto (ou excluído) e busca por um 

sentido para a trajetória percorrida. Entretanto, reafirma-se o alerta para a complexidade 

do tema, pois o passado pode transformar-se em obsessão, refúgio face a um presente 

visto como problematizado e, assim, obscurecer “a consciência das realidades do 

presente, mecanismo de fuga do momento atual para um passado idealizado, matizado 

por noções de felicidade e realização” (Ibidem). 

É importante, ainda, considerar que essa memória a partir da qual o indivíduo 

compreende seu mundo é não apenas eixo estrutural, mas cúmplice, construindo-se com 

base em possibilidades e necessidades pessoais nem sempre correspondentes à realidade 

do fato que se recorda (Ferreira 2006; Izquierdo 2010; Ricoeur 2007; Stein 2003). As 

constantes interligações entre pessoal, coletivo, físico, químico e psicológico, e as 

influências exercidas por esse fluxo na guarda e recuperação de lembranças, sublinha a 

 
72 Leite derramado (2008), romance de Chico Buarque, atravessa dois séculos da história brasileira, 

marcados pela decadência física e econômica do país e da personagem em particular. E pelo abandono: “É 

uma tremenda barafunda, filha, você nem vai me dar um beijo?” (Idem: 08), declara Eulálio, na 

nebulosidade na qual se confundem delírio e memória. Do seu leito no hospital, o idoso, já com mais de 

cem anos, relata a quem quiser ouvir e em forma de monólogo, a saga de sua família. Já Heranças (2009), 

de autoria de Silviano Santiago, busca sentido a partir da palavra intencional e escrita. Os relatos, 

diariamente transferidos pelo protagonista para a tela do computador, transitam entre trajetórias passadas e 

permanências possíveis, na busca por elos que lhe permitam continuidade. 
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variabilidade vigente do processo de memorização. A memória, abordada como 

individual ou vista com um enfoque voltado ao ambiente, não é armazenada como um 

bloco fixo, é antes resultado de um trabalho constante de reconstrução efetuado a partir 

do momento presente e de acordo com as exigências e expectativas desse momento. 

À medida em que os anos passam, fragmentos mesclam-se com elementos novos e 

são reconstituídos, transformados em outros fragmentos, em um processo contínuo de 

diferenciações e descobertas. Assmann (2011) atenta para esse aspecto: “As recordações 

estão entre as coisas menos confiáveis que um ser humano possui. As respectivas 

emoções e os motivos de agora são guardiães do recordar e do esquecer” (Idem: 71)73. 

O próprio e o alheio, o visto e o ouvido, o feito e o esperado mesclam-se e têm 

limites dúbios em todas as idades, mas é um aspecto que se reforça no caso de pessoas 

idosas, pois, quando falamos de memória na velhice, não estamos apenas falando de 

subjetividades, existe, sempre, uma realidade física de fragilização implícita. À perda de 

funções cognitivas acresce-se, ainda, um status negativo carregado de estereótipos que 

exercem um poder dramático sobre a vida do idoso, não raro prejudicando ou mesmo 

bloqueando processos de memorização e evocação de lembranças. 

Nesse contexto, no referente à memória pessoal, inserem-se as dificuldades de 

aceitação do processo individual de autoengano e manipulação memorialística. Não 

confiar nas próprias lembranças gera um quadro de indeterminismo e opacidade que torna 

inseguro todo nosso contorno identitário. A memória é, sempre, de importância essencial: 

“Através da memória o indivíduo capta e compreende continuadamente o mundo, 

manifesta suas intenções a esse respeito, estrutura-o e coloca-o em ordem (tanto no tempo 

como no espaço) conferindo-lhe sentido” (Candau 2014: 61). 

 

 
73 Falsas memórias são presença comum e mesmo característica do processo humano de memorização, seja 

de forma voluntária ou inconsciente. A tal ponto são significativas que estudos jurídicos já se direcionam 

na defesa da não aceitação ou, pelo menos, de uma aceitação relativizada de depoimentos de testemunhas 

como indícios decisórios em processos judiciais. Para questões relacionadas às falsas memórias e suas 

implicações jurídicas, ver Falsas memórias: fundamentos científicos e suas aplicações, de Lilian Milnitsky 

Stein (2003). 
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2.3.1. Lembranças que se fragilizam 

Acompanhando os estudos gerais acerca do envelhecimento, as pesquisas sobre 

memória na velhice direcionaram-se inicialmente às noções de aquisição, retenção e 

recuperação. De modo gradativo, alteram-se as perspectivas, as abordagens voltam-se à 

influência, para a construção de seu ambiente de memória, das tarefas executadas pelo 

idoso. Assim, com a conjunção de estudos mais especializados e de outros, 

interdisciplinares, enfatizam-se agora, mais do que as perdas, o que permanece e o que se 

fortifica com o passar dos anos, o que ainda possibilita a sustentação da memória como 

pilar confiável de autonomia e identidade. 

Izquierdo (2011) afirma que alterações da memória começam a ocorrer já a partir 

dos quarenta anos, quando o cérebro inicia uma espécie de reorganização visando a 

manter as lembranças mais importantes. Contudo, ressalta também que esse processo é 

ajustado pela competência individual em termos de plasticidade. A diminuição do número 

de neurônios não ocorre de forma drástica quando se trata de indivíduos saudáveis, mas 

sim de modo gradual, poucas vezes com um déficit realmente comprometedor antes dos 

80-85 anos (Arking 2008; Izquierdo 2011). 

A pesquisadora portuguesa Maria Salomé Pinho (2012), em “Memória e 

Envelhecimento”, discorre sobre as áreas nas quais as perdas se mostram mais sensíveis 

com a idade e aquelas nas quais as dificuldades resultam não da passagem natural dos 

anos, mas de enfermidades ou problemas sociais vivenciados pelo idoso. Nas suas 

pesquisas, a autora adota uma classificação em dois grupos principais: a transitória, que 

engloba memórias sensoriais e de curto prazo; e a permanente, esta subdividida em 

memórias declaratórias, relativas a acontecimentos, de certa forma a fatos que englobam 

vivências cuja recuperação pode ser efetuada de modo consciente e transformada em 

narrativa, e as não declaratórias, que englobam habilidades, ação e atitude. À memória de 

curto prazo refere-se ainda o conceito de memória de trabalho, “um espaço mental mais 

complexo, principalmente porque permite simultaneamente, a manipulação de 

informação e o seu armazenamento temporário” (Idem: 143). 

Dentro do contexto de memória declarativa, encontramos as memórias semântica e 

episódica. A primeira apresenta-se ligada a um conteúdo mais atemporal, como o próprio 
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nome já o indica; e a segunda, especialmente importante no universo do idoso por incluir 

a possibilidade do reconhecimento autobiográfico, caracteriza-se por referências de teor 

espacial e temporal. O que se observa, destaca Pinho, é a prevalência do aspecto 

semântico, “tornando-se, deste modo, a recuperação do passado pessoal e menos 

específica” (Idem: 151)74. Sobre a memória autobiográfica, a autora enfatiza a capacidade 

de o indivíduo agregar novas memórias, não sendo limitado a um passado distante; 

entretanto, reconhece a ocorrência de alterações processuais nesse campo: 

 

Os adultos idosos lembram-se de um número elevado de acontecimentos 

recentes. À medida que a idade vai avançando e acontecimentos similares vão 

ocorrendo, a memória autobiográfica sofre modificações nos adultos 

saudáveis, passando a incluir um aumento do componente semântico 

(recordações genéricas sem detalhes particulares) e uma diminuição do 

componente episódico (recordação de experiências específicas). (Ibidem) 

 

Com o passar dos anos, idosos saudáveis parecem manifestar pouco declínio no 

referente à memória não declarativa, com variações de tempo que podem ser 

compensadas por processos adaptativos aprendidos com essa passagem dos anos e o 

aumento da experiência quanto ao ambiente que o circunda, bem como com a 

conscientização quanto às próprias capacidades, limitações e desempenhos. No referente 

à memória de curto prazo, o decréscimo também não costuma ser significativo, 

ocorrendo, contudo, diferenciações quando o processo envolve a manutenção e o uso 

concomitante de um determinado dado, como ocorre no atinente à memória do trabalho 

(Fonseca 2012a; Pinho 2012; Zimerman 2000). 

Verifica-se um quadro diferenciado quanto à memória episódica, na qual os 

prejuízos decorrentes da idade são bem visíveis. Pinho (2012) afirma que “Este tipo de 

memória é aquele que mais tardiamente é adquirido na infância e um dos primeiros, se 

 
74 Este aspecto aproxima-se da forma como a emoção é instrumento utilizado pelo idoso para a realização 

de estratégias de coping quando em situações de crise. A investigadora Marina Afonso (2012) registra duas 

estratégias básicas empregadas pelos indivíduos: uma centrada no problema em si e outra de conotação 

emocional. Quando centrada no problema, a abordagem resulta em ações diretas que objetivam soluções 

preferencialmente de cunho definitivo, o que nem sempre é viabilizado em perdas enfrentadas pelo 

indivíduo idoso. Ao optar por uma abordagem mais focada no aspecto emocional, o indivíduo reconhece 

limitações e opta por lidar com os instrumentos que ainda possui, mantendo, dessa forma, algum controle 

sobre a própria vivência: “Nesta perspectiva, ao contrário do que se possa pensar, os idosos, perante 

adversidades, dificuldades e perdas, não adotam uma atitude passiva, de resignação, mas tendem antes a 

usar estratégias de coping centradas na emoção que consistem em alterar significados ou em redefinir 

preferências e prioridades” (Idem: 165). 



 

96 

não mesmo o primeiro, a começar a ter um decréscimo” (Idem: 148). 

Memória de curto prazo, de longo prazo, operatória, implícita, os termos se 

ampliam, dividem, especializam, exigem novas construções que sinalizem manutenção e 

tratamento, viabilizando perspectivas de maior qualidade de vida e o máximo possível de 

autonomia. Nesse sentido, cabe lembrar os efeitos que fatores patogênicos provocam no 

processo de memorização, dos quais se destacam enfermidades como depressão, doença 

de Parkinson e de Alzheimer. 

O isolamento, atitudes de menosprezo, ironia, agressões verbais e ameaças criam 

insegurança, reforçam estereótipos introjetados e assumidos pelo próprio idoso e 

ocasionam danos à sua capacidade de memorizar. Ao relatar pesquisas efetuadas junto a 

grupos de idosos brasileiros, a terapeuta Renata Seabra atenta para a forma como fatores 

externos, não necessariamente oriundos do desenvolvimento natural do indivíduo, 

acarretam perdas e consolidam imagens negativas ligadas ao envelhecimento: 

 

As perdas cognitivas estão associadas não só ao envelhecimento, como 

também a fatores como stress, alimentação inadequada, ausência de atividade 

física, depressão, ansiedade, problemas pessoais (morte de ente querido, perda 

de emprego, dificuldades financeiras). (...) Além disto, o baixo desempenho da 

memória pode ser conseqüência ou causa da baixa auto-estima, da pouca 

motivação, da falta de confiança, do uso de certos medicamentos, do 

alcoolismo, entre outros. (Seabra 2009: 26) 

 

Do mesmo modo, a autora salienta o lugar central ocupado pela temática da 

memória nas preocupações referidas pelos idosos, em especial pelo fato de problemas 

nessa área estarem comumentemente ligados a processos de demência, intensificando 

temores de isolamento social (Idem: 27). Uma linha de pensamento na qual se insere 

também o trabalho de Ferreira (2006) e Barros (2006a,b). Ambas as autoras atentam para 

o temor provocado por situações de perda de memória:  

 

A ideia de um indivíduo desmemoriado vem sempre associada com a ideia de 

seu descolamento do mundo dos significados sociais, de sua fragmentação 

como sujeito em decorrência da perda de sua história pessoal, de sua trajetória 

social, de suas referências de pertencimento. Nesse sentido, o recorrente temor 

entre os idosos – como pude observar –, no esvaecimento da memória 

retroativa, da impossibilidade de recompor com precisão os marcos fundantes 

da própria existência. (Ferreira 2006: 208ss.)  

 

No transcurso de suas pesquisas, as autoras registraram em todos os grupos de 
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idosos investigados, institucionalizados ou não, o medo da perda da memória e da 

consciência de si75. Nisso acompanham as conclusões apresentadas pelas pesquisadoras 

portuguesas Patrícia Matos (2004; 2006) e Joana Guedes (2012), após estudos com 

grupos de idosos de Portugal: a memória e a consciência de si valorizadas como essenciais 

para a permanência no ambiente familiar e social, majoritariamente almejado.  

Alterações no processo de memorização e evocação possuem um efeito tão 

assustador por estarem ligadas ao que talvez seja o medo mais difundido quando falamos 

em velhice: a demência. Por sua proximidade com a noção de perda identitária e de 

autonomia, acarreta uma reação de repulsa, negação e afastamento, ampliando, assim, as 

dificuldades enfrentadas pela pessoa que carrega o estigma de demenciado.  

 

2.3.2. A depressão e o medo da demência 

As transformações físicas e emocionais que vivenciam os idosos podem direcionar 

a um rápido enquadramento desse grupo entre os de maior risco de depressão, associada 

pelo senso comum a momentos de perda, processos biológicos ou dificuldades de 

relacionamento. No entanto, não se comprova uma ligação direta entre idade avançada e 

a doença. O número de casos clínicos mostra-se inclusive inferior ao esperado frente às 

dificuldades quotidianamente enfrentadas pelos idosos76. 

O que se observa é a continuidade de um processo que acompanha toda a vida do 

idoso. Pessoas mais depressivas na velhice costumam ser pessoas também vulneráveis 

nesse aspecto durante a juventude e idade adulta. Zimerman (2000), ao abordar questões 

atinentes à relação entre depressão e memória, destaca dois pontos: primeiro, que a 

 
75 Aos 60 anos, a vida da protagonista de Mar azul, romance de Paloma Vidal (2012), atém-se a atividades 

corriqueiras, carentes de distrações e apenas ampliadas pelas visitas mais urgentes ao médico. Ao receber 

os diários do pai, falecido no exílio, inicia um processo de redescoberta identitária por meio dos escritos 

paternos, em um jogo especular marcado pela presença constante do medo da perda da memória. “Se eu 

esquecer, você me lembra?” (Idem: 12), pergunta a narradora à amiga de infância, enfatizando, assim como 

no ato da leitura dos diários do pai, a ligação próxima entre memorização e capacidade afetiva: “Por mais 

que eu me esforce para não lembrar é o que faço o dia inteiro. Tantas horas preocupada em fazer perdurar 

os acontecimentos e agora que é o momento de esquecer minha mente parece obstinada em reter tudo até o 

final. A dele acabou se tornando opaca. Eu aguardo que chegue minha vez e tento identificar os primeiros 

sinais de uma desconexão que se demora” (Idem: 41). 
76 O uso de estratégias de cunho emocional parece estar ligado a essa situação, viabilizando a construção 

de um aprendizado adaptativo eficaz e positivo para o idoso. 



 

98 

“diferença entre a depressão nas diversas faixas etárias reside no fato de que talvez o 

velho não tenha tanto apoio e motivação para sair dela” (Idem: 108) e, segundo ponto, a 

forma como, quando pensamos em velhice, relativizamos os sintomas: 

 

O que na verdade existe é um mito, e parece que o velho introjeta essa imagem 

de demenciado, esquecido e, assim, suas condições de motivação, atenção e 

concentração diminuem, fazendo com que ele realmente não se lembre das 

coisas. Parece que para ser velho é necessário ser esquecido. (Idem: 141) 

 

Exclusão, baixa autoestima e descrença nas próprias capacidades incorporam-se à 

rotina do idoso por serem consideradas situações naturais à passagem do tempo. 

Zimerman inclusive faz uso do termo “acomodação”. Há um elemento facilitador oculto 

no não ver e não agir que termina provocando indiferença e alheamento, como se o direito 

ao prazer fosse relegado à juventude. 

Dessa forma, casos de depressão não são percebidos em seu estágio inicial, 

fortalecendo percepções negativas e levando à procura por apoio profissional apenas 

quando em estágios já avançados, com sintomas que não raro simulam períodos iniciais 

de demência, como dificuldades de aprendizado, reclusão e transtornos de memória 

(Idem: 108ss.). Por outro lado, observa-se igualmente a preocupação com qualquer 

sintoma referente à perda de memória, “um sentimento de obrigação de acertar sempre, 

de não esquecer nunca” (Idem: 141), provocando culpa mesmo frente a falhas corriqueiras 

e consideradas normais em pessoas mais jovens77.  

Candau (2014) atenta para a forma como “o declínio da memória entre os 

indivíduos que envelhecem é sempre vivido como uma alteração da sua personalidade” 

(Idem: 63), frases como “ele já não é o mesmo” não refletem apenas a diminuição da 

capacidade memorativa, mas carregam um teor semântico que engloba toda a constituição 

 
77 O medo da demência é perceptível em praticamente todas as obras lidas. Não apenas o temor da 

enfermidade como realidade concreta, mas da estigmatização quando de ações que não forem consideradas 

socialmente “adequadas” ao papel de idoso. Em Milamor, Alice, protagonista do livro de Livia Garcia-

Roza (2008), controla suas atitudes e não expressa na frente da filha a alegria pela possibilidade de uma 

nova relação amorosa: “Caso Maria Inês venha a tomar conhecimento do que está se passando comigo, dirá 

que fiquei senil. Constantemente me aplica testes para ver se ainda raciocino, atenta a qualquer deslize 

neurológico” (Idem:15).  

Há, tanto de parte do idoso quanto de seus familiares, um receio que inibe a espontaneidade dos gestos. Ao 

sentir-se permanentemente avaliado, cada pequena falha concebe-se com contornos exagerados ou, pelo 

contrário, como posição defensiva, fortalecendo um posicionamento de negação que inviabiliza 

diagnósticos precoces (Fernandes 2014; Marques 2011). 
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do indivíduo “confirmando, assim, a relação estreita estabelecida pelo senso comum entre 

memória e identidade pessoal” (Ibidem). 

Para a maioria das pessoas, pensar em demência implica, diretamente, pensar em 

perda de controle e autonomia. É uma situação que reforça sua tragicidade no caso do 

idoso, pois representa ser considerado incapaz para o exercício de uma função 

tradicionalmente ligada ao seu papel social: a de testemunha de seu tempo, elemento 

transmissor da experiência, eixo identitário da comunidade que integra. 

Izquierdo (2010, 2011) aborda a diversidade de doenças degenerativas que 

comumente são englobadas sob o nome de “demência”, caracterizadas por danos 

cognitivos que afetam a realização de tarefas quotidianas e podem mesmo inviabilizar a 

funcionalidade e autonomia do seu portador78. Ainda, alerta que a expressão não deve ser 

lida, como anteriormente se supunha, como sinônimo de loucura. Seu uso pode ser 

observado já no século XVIII, em tratados sobre a destruição do tecido cerebral, 

assumindo, com o tempo, diferentes conotações, porém, sempre com referência a 

enfermidades ligadas à memória e ao raciocínio.  

Na mesma linha, Oliver James (2009), pesquisa singularidades em quadros de 

demenciamento, defendendo a importância de um acompanhamento individualizado do 

paciente, com a busca de sua maior inserção no contexto afetivo e familiar. Em suas 

análises, o antopólogo e psicanalista britânico atenta para a forma dramática como casos 

de demência costumam ser descritos pela mídia, registrando que, se tais abordagens 

colaboram para a imagem negativa criada em torno do tema, também refletem ou pelo 

menos se aproximam do pessimismo e sensação de impotência com que são acometidos 

muitos pacientes e cuidadores79. É um momento em que o carinho, o acompanhamento 

 
78 Acompanhando o envelhecimento demográfico, temos um crescimento do número de demências, com 

mais de sete milhões de casos novos por ano no mundo. Conforme Fernandes (2014), a doença de 

Alzheimer representa a principal causa de dependência nos idosos e, também, a causa mais frequente de 

demenciamento. A partir dos 65 anos, observa-se a duplicação de sua incidência a cada cinco anos, 

triplicando-se a cada dez, sendo a idade seu fator de maior risco. 
79 Nas últimas décadas, a presença do idoso em filmes e séries televisivas tem sido crescente, com destaque 

para um olhar voltado às perspectivas abertas pelo assim chamado “envelhecimento ativo”. Paralelamente, 

inúmeras obras focalizam o confronto do idoso e de seus familiares com processos demenciais ou de 

fragilização do corpo. Dentre as produções cinematográficas, nem sempre pautadas pelo rigor clínico ou 

contextual, mas valiosas como ponto de partida para discussões sobre o tema, destacamos, como filmes 

exemplificativos, o argentino “El hijo de la novia”, de Juan Jose Campanella (2001); o canadense “Away 

from her”, de Sarah Polley (2006); o francês “Amour”, de Michael Haneke (2012); o americano “Stil 
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próximo, a empatia e a compreensão são diferenciais positivos, o que se complexifica, 

por serem enfermidades que interferem diretamente na capacidade de convivência social. 

Segundo Zimerman: 

 

Na fase inicial da demência, a pessoa percebe que está falhando e fica muito 

envergonhada. Isola-se porque não quer que os outros notem isso. Por sua 

dificuldade de abstração, fixa-se em determinadas coisas, não conseguindo 

relacionar uma com a outra. (...) À medida que a demência avança, há uma 

redução proporcional do contato com o mundo externo. (Zimerman 2000: 103) 

 

Mesmo em sua fase inicial, a demência assusta pela falta de perspectivas e 

inexistência de tratamentos que possibilitem a cura ou garantam um bem-estar efetivo 

(Fernandes 2014; James 2009; Zimerman 2000). A perda de memória costuma ser o 

primeiro sintoma detectado, bem como falhas em termos de atenção, orientação e 

manutenção de linhas lógicas de raciocínio. Mais especificamente, a doença de Alzheimer 

inicia com reduções de memória nem sempre perceptíveis, podendo ser confundidas com 

situações de stress ou fatores externos ao paciente. De forma mais ou menos lenta, outras 

áreas cognitivas são afetadas, dificultando a autonomia e o envolvimento social do idoso, 

até a perda completa da funcionalidade.  

Nesse sentido, enfatiza-se a relevância do diagnóstico precoce, pois, se a doença 

ainda não é curável, a precocidade na sua identificação permite um controle mais eficaz 

dos sintomas e viabiliza ao paciente e familiares um melhor planejamento sobre como 

lidar com a situação. Não existem, hoje, fórmulas para evitar a perda; contudo, estratégias 

conjuntas entre idoso, família, cuidadores e comunidade, podem oportunizar estrutura 

física e pessoal e garantir maior autonomia e melhor qualidade de vida (Almeida 2014; 

James 2009; Zimerman 2000). Também, é importante ressalvar que as demências, se 

observadas em parcela considerável dos indivíduos de mais idade, não são processos 

naturais de um envelhecimento saudável, resultam de outros fatores e se adicionam às 

dificuldades externas enfrentadas pelas pessoas idosas. 

Supressões de memórias decorrentes de processos naturais80, não patológicos, 

 
Alice”, de Wash Westmoreland e Richard Glatzer (2015); e o brasileiro “Antes que eu me esqueça”, de 

Tiago Arakilian (2018).  
80 Défices cognitivos resultam do enfraquecimento acarretado pela idade no referente à perda de neurônios. 

É um quadro que se caracteriza por possibilitar ao indivíduo uma vida autônoma, ainda que com limitações 

cuja intensidade é extremamente variada. Para Izquierdo (2011): “O limiar mínimo de funcionamento, para 
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podem ser trabalhadas pelo idoso sem grandes dificuldades a partir de adaptações no seu 

quotidiano privado e nas formas de relacionamento com o ambiente. Porém, tais 

adaptações não são possíveis se a memória sofrer quebras a ponto de destruir as 

capacidades cognitivas a ela ligadas. Na demência, o indivíduo perde os vínculos não 

apenas com o exterior, com os familiares e a comunidade, mas, inclusive, consigo e com 

o que acredita ser o que o constitui como sujeito (Fonseca 2004; Izquierdo 2011; Seabra 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a maioria dos sistemas do cérebro, geralmente é ultrapassado em sentido descendente a uma idade muito 

avançada: acima dos 95 ou 100 anos” (Idem: 103). Muitas vezes, sequer nessa idade ocorre a perda de 

autonomia, das faculdades cognitivas e do controle pessoal sobre as atividades que caracterizam o 

quotidiano do indivíduo. 
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Capítulo 3 

A velhice como memória e como projeto 

 

 

Mesmo consciente de que uma relativa dependência é condição natural e inevitável, 

sua percepção costuma decorrer não de observações quotidianas gradativas do processo, 

mas de quedas, hospitalizações ou demonstrações inesperadas de perda cognitiva que, 

servindo de alerta, levam a questionamentos quanto à capacidade de manutenção de uma 

vida autônoma. É um momento difícil o do reconhecimento pelos filhos de que passam a 

assumir um papel de pais dos pais81. Como afirma Relvas (1996), ainda mais complexa é 

a autopercepção do idoso, em face do conjunto de sensações, incertezas e medos que o 

acometem. A autora usa o termo ambivalência, destacando que a autopercepção:  

 

Implica a ambivalência de sentimentos de forma mais actuante. Se o desejo de 

ser dono de si próprio e de manutenção de um estatuto de poder e de autonomia 

em relação às gerações mais jovens é forte, o desejo de protecção e a 

necessidade da presença do outro não é menor. Há como que um retorno à 

vivência de conflitos do tipo adolescencial, em que querer ser dependente 

condiciona os principais movimentos relacionais dos idosos nesta etapa. Neste 

‘quase retorno’ à adolescência detecta-se igualmente uma crise de identidade 

do idoso, que busca a definição do seu estatuto associado a uma nova forma de 

estar na família e no mundo. (Idem: 219) 

 

Idoso, ancião, velhice, terceira idade, senescência, senilidade, quarta idade, esses 

termos não são aleatórios, sua diversidade tem contato próximo com o aumento de 

pesquisas e reflete mudanças culturais significativas (Barros 2006b; Debert 1999; Peixoto 

2004; Silva 2006, 2008). Nominar é permitir ser, novas designações são construídas, 

assumindo-se que identidades – substantivo plural – compõem esse período:  

 
81 Porém, ao se tornarem, de certa forma, pais dos pais, os filhos não deixam de ser filhos e conflitos surgem 

dessa ambiguidade e dos limites imprecisos que os papéis passam a apresentar: “Daí derivam dois aspectos 

relevantes que se associam à crise de identidade do idoso: o receio da perda de controlo e o sentimento de 

inutilidade. No primeiro aspecto as manifestações podem ser de diversa ordem, variando como é óbvio em 

cada caso, embora seja frequente que se exprimam sobretudo em três áreas: financeira, situações sociais e 

controlo da memória” (Relvas 1996: 223). 
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Ao observar as manifestações culturais daqueles que envelhecem na 

contemporaneidade, identificamos mudanças significativas de hábitos, 

imagens, crenças e termos utilizados para caracterizar esse período da vida. 

Além das tradicionais representações que atrelam os momentos mais tardios 

da vida ao descanso, à quietude e à inatividade, surgem hábitos, imagens e 

práticas que associam o processo de envelhecimento a atividade, 

aprendizagem, flexibilidade, satisfação pessoal e vínculos amorosos e afetivos 

inéditos. O espectro de descrições possíveis para o envelhecimento ampliou-

se tanto que à ‘velhice’, tal como a conhecemos, se somou a ‘terceira idade’ e 

uma série de características inéditas que a acompanham. (Silva 2008: 155) 

 

Há uma enorme variabilidade de vivências entre os idosos, o que se reflete na 

consolidação diversificada de conceitos. Atualmente, mesmo o conceito de quarta idade 

já se encontra consolidado, como referente à última etapa da vida, marcada pela perda da 

autonomia. Não estamos falando em termos cronológicos – ou, pelo menos, não apenas 

em termos cronológicos –, mas em funcionalidade, um aspecto mais eficaz na delimitação 

de etapas de envelhecimento. Por esse viés, a terceira idade seria o período ativo, de 

autonomia, quando ganha relevância a heterogeneidade dos idosos, cuja diferenciação 

atinge graus mais elevados do que em outros períodos, como a infância, juventude ou 

mesmo idade adulta. Na quarta idade “existe uma trajetória negativa em várias dimensões 

de bem-estar e isso começa geralmente após os 80 anos” (Fonseca 2014: 173). 

Diferenciada da velhice autônoma, caracteriza-se pela dependência, com uma redução 

drástica da plasticidade, ocasionando menor eficácia dos processos adaptativos. É um 

momento difícil de busca de apoio, exige aceitação e conscientização quanto à perda de 

autonomia e controle.  

A heterogeneidade verificada no período anterior decorre das funções cognitivas, 

da forma como o cérebro de cada pessoa processa experiências. Essas funções sofrem um 

declínio generalizado durante a quarta idade, não apenas no aspecto da funcionalidade 

física, mas também do que é comumente considerado “mortalidade psicológica”. Se os 

avanços médicos e tecnológicos mostram progressos extensos durante a fase inicial da 

velhice, agora os recursos são reduzidos. Henrique Almeida (2014), em “A difícil relação 

entre o envelhecimento biológico e a doença”, afirma:  

 

Surpreendidos com os grandes benefícios conseguidos nos anos 50, 60 e 70 do 

século XX, confrontamo-nos agora com o maior problema decorrente do 

aumento da longevidade. Trata-se do aumento do número de indivíduos 

envelhecidos, uns com capacidades funcionais reduzidas e muitos já afetados 
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por doenças que, contrariamente aos períodos iniciais da vida, não são 

temporárias, mas antes permanentes e progressivas. Isto é, a saúde melhorou 

depressa na primeira meia-idade, mas mais devagar que os determinantes 

biológicos da vida humana na segunda meia-idade. (Idem: 86) 

 

Para Fonseca (2014), os estudos sobre a quarta idade demonstram que esta “não é 

uma mera continuação da ‘3ª idade’” (Idem: 173). O otimismo frente às descobertas 

relativas aos idosos mais novos, atinentes à preservação de suas capacidades físicas e 

mentais, não ocorre em indivíduos com idades mais avançadas, nos quais os aspectos 

negativos se evidenciam. É uma etapa que apresenta falhas marcantes, sendo conceituada 

por autores como Baltes/Smith (2006) pelo termo “incompletude biocultural” 82. Fonseca 

(2014) declara que a longevidade e as melhorias alcançadas para o período inicial não se 

repetem nesse período posterior, mostrando-se pouco eficazes para garantir condições 

básicas de qualidade de vida: 

 

Para além dos traços de disfuncionalidade física, verifica-se com frequência 

um aumento acelerado de mortalidade psicológica no decorrer da 4ª idade, 

colocando em risco a expressão de algumas das características mais preciosas 

do funcionamento humano, como a intencionalidade e o controlo sobre a 

própria vida e sobre o futuro, incluindo a possibilidade de morrer com 

dignidade. (Idem: 174) 

 

Aqui, atenta-se para os riscos de generalizações. As diferenciações verificadas entre 

os indivíduos durante todo o transcurso da vida acumulam-se e assumem proporções que 

não devem ser desconsideradas, estamos a tratar de vidas reais e individuais. A passagem 

da idade adulta para a velhice tem relação com perda de controle social e pessoal, sendo 

época-chave para o exercício de habilidades adaptativas e de reajustamento. Nessa 

passagem, biológico, psicológico, social e cultural exercem pressão83.  

 

 
82 Sobre a expressão “incompletude biocultural”, ver “Novas fronteiras para o futuro do envelhecimento: 

da velhice bem sucedida do idoso jovem aos dilemas da Quarta Idade”, de Paul Baltes e Jacqui Smith 

(2006). 
83 Fernanda Torres, em seu romance O Fim, publicado em 2013, apresenta a história de cinco amigos de 

longa data, com vivências distintas em termos biológicos, afetivos, familiares, culturais e econômicos. 

Álvaro, protagonista do primeiro capítulo da obra, exerce com dificuldades seu direito a uma vida ainda 

autônoma e independente. A partir de suas reflexões, plenas de impressões resultantes dos 84 anos que 

carrega, denunciam-se regramentos sociais e estruturas públicas problemáticas. Ações simples como 

levantar da cama, vencer um percurso de poucas quadras ou alcançar a atenção de vizinhos e estranhos, 

demasiado envolvidos em seus próprios problemas diários, tornam-se verdadeiras façanhas, não raro 

impossíveis de concretizar.  
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3.1. Força e debilidade de um corpo que resiste 

 

Não somos formados apenas genética ou socialmente, afirmam os autores, mas 

resultado de uma mescla que envolve um conjunto diversificado de situações e causas. 

Se há divergências quanto ao porcentual da personalidade humana que é transmitido pela 

genética e aquele que adquirimos com nossas vivências particulares e sociais, são hoje 

raras as controvérsias na afirmação de que o homem é um ser que se constrói de modo 

constante. Ninguém nasce uma personalidade pronta, inflexível, sequer alcança um 

estágio que poderia ser classificado como de trajetória concluída, somos seres em 

modificação e movimento. 

Em uma sociedade como a contemporânea, caracterizada por um medo não raro 

obsessivo da finitude, o corpo adquire um sentido diferenciado, o que se intensifica 

quando lidamos com questões atinentes ao envelhecimento. Nesse contexto, a perda de 

mobilidade e autonomia mostra-se elemento de alerta e é apontada muitas vezes como 

definidora do momento de ingresso na fase conhecida como velhice tardia. Contudo, 

como adverte Zimerman (2000: 26), essa é uma questão ainda longe de ser percebida em 

toda a sua amplitude, mesmo a dependência física ou mental merece ser considerada com 

um olhar menos restrito. No decorrer da vida, todos somos dependentes ou independentes 

de formas e graus distintos, conforme o aspecto que se considere; crianças, jovens, 

adultos, não apenas idosos, mostram níveis de dependência física, emocional, afetiva ou 

econômica.  

Nesse contexto, os estereótipos enfrentados pelos idosos acrescem um quadro de 

dificuldades maior às já inerentes à velhice. Conjugam-se com hábitos de vida e reforçam 

pressões internas e externas que é preciso modificar para garantir uma real melhoria de 

qualidade de vida (Fonseca 2012a; Marques 2011). A partir das conceituações médicas 

do período como patologia, a noção negativa foi ampliada para outros contextos, 

fechando um círculo de sensos comuns incorporados pela forma como as pessoas veem 

os idosos e como eles próprios se enxergam84. A velhice carrega consigo termos como 

 
84 Em Todos os dias, Jorge Reis-Sá (2007, em 1ª edição de 2006) descreve a rotina de Justina e António, 

um casal de idosos responsável pelos cuidados do neto, Rafael. Em determinado trecho do livro, ao relatar 
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ócio, improdutividade, dependência, não apenas física, mas financeira e emocional; 

inclusive termos como descanso e liberdade, quando unidos às noções de velhice, 

absorvem uma grande carga pejorativa. 

Marques (2011) utiliza o termo “idadismo”85 para referir “atitudes e práticas 

negativas generalizadas em relação aos indivíduos baseadas somente numa característica 

– a sua idade” (Idem: 18). Ainda que o termo não se refira apenas aos idosos, mas a ações 

baseadas em critérios etários nas mais diferentes faixas de idade, é na velhice que os 

aspectos negativos são mais evidentes.  

Ao analisar estatísticas sobre essa forma de discriminação na União Europeia, a 

autora atenta para a frequência elevada com que os portugueses consideram-se vítimas de 

atos discriminatórios; em 2009, mais de 57% das pessoas assumiu a presença do idadismo 

na sociedade portuguesa e, mesmo, o seu crescimento nos últimos anos: “Este estudo 

mostra um resultado surpreendente: a discriminação em relação à idade é a principal 

forma de discriminação sentida pelos portugueses (17%), atingindo valores superiores à 

discriminação em razão do sexo (13%) ou à etnia (11%)” (Idem: 19). Uma percepção 

mais flagrante quando relacionada a indivíduos com mais de oitenta anos: “em Portugal 

esta forma de discriminação em relação à idade parece atingir sobretudo as pessoas mais 

velhas: 20,8% dos indivíduos entre os 65-79 anos e 31,6% dos indivíduos com mais de 

80 anos já se sentiram discriminados por causa da idade” (Ibidem). 

A questão aqui não é apenas como os idosos são vistos, é um quadro que se 

relaciona intimamente com o modo como a sociedade contemporânea vê e valoriza o 

papel exercido pelo jovem no interior da família e da comunidade. O sociólogo alemão 

Norbert Elias (2001) atenta para o isolamento verificado na nossa sociedade com relação 

 
passeios de lazer a eles oferecidos, António registra seu desencanto frente ao modo como amigos e 

conhecidos assimilaram papéis padronizados quando do ingresso na velhice: “Depois da reforma, fui apenas 

uma vez, não só porque não acredito em invenções que nos dêem mais felicidade, mas também porque me 

cansam as conversas que a velhice trouxe àqueles que, dantes, tinha como amigos” (Idem: 126). 
85 Segundo Marques (2011: 17), o termo “idadismo” vem da expressão inglesa “ageism”, sendo utilizado 

pela primeira vez em 1969 pelo psicólogo americano Robert Butler. Ao analisar a relutância de uma 

comunidade frente à instalação de um empreendimento imobiliário direcionado a idosos, Butler concluiu 

que as origens das reações negativas eram encontradas não em ameaças ou prejuízos reais, mas em ideias 

preconcebidas e em um imaginário negativo e problemático relacionado à idade do público alvo do 

empreendimento. 
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ao que nos lembra da proximidade da morte86, no que se inclui de forma contundente a 

velhice. A visão da dor e da morte foi retirada do ambiente familiar e comunitário e 

confinada em espaços distanciados do olhar público, como hospitais e instituições de 

assistência, onde as visitas são regradas e seguem rituais que se destinam mais ao 

ocultamento e dispersão sensória do que ao apoio na realização do luto e superação do 

sofrimento (Elias 2001; Rodrigues 2006).  

Segundo Elias (2001), a ocultação da morte constituiu-se conjuntamente com a 

valorização extremada da juventude. O que se observa é uma fragmentação da vida, não 

um olhar de integração do todo que é o homem, mas o condicionamento das diferentes 

etapas em categorias que passam a ser estudadas, compreendidas e vividas como 

momentos não interligados entre si.  

A perda de plasticidade biológica vem acompanhada de uma perda ou de uma 

otimização de aspectos culturais. Enfatiza-se, aqui, a importância das relações de afeto e 

da estrutura social para a eficácia da capacidade adaptativa ainda possível ao idoso. Nesse 

aspecto, a afetividade e a emoção crescem em relevância. Seja denominada como 

sabedoria ou inteligência emocional, a conexão entre sociabilidade e plasticidade é um 

ponto que se destaca, exigindo reflexões sobre o todo abarcado por esses elementos que, 

não sendo novos, são agora observados por outra perspectiva.  

A compreensão da velhice exige novos enfoques, distanciados da visão desse 

período como um estágio apenas doentio e final da vida: é um momento que integra e é 

reflexo de outros momentos e épocas87. Como afirma Fonseca (2012a): “a ideia de 

desenvolvimento aplicada ao envelhecimento tem subjacente um conjunto de princípios 

que sustentam a necessidade de os idosos passarem a ser vistos como ‘pessoas a 

desenvolver’ e não como ‘problemas a resolver’” (Idem: 98). 

 
86 Sobre a morte ainda vista como tabu, ver A solidão dos moribundos seguido de "Envelhecer e morrer", 

de Norbert Elias (2001); Sobre a morte e o morrer, de Walter Osswald (2013); Tabu da morte, de José 

Carlos Rodrigues (2006); A espiral vertiginosa, de João Barrento (2007); e O sujeito da 

contemporaneidade, de Joel Birman (2012). 
87 Por outro lado, é necessário registrar que a divulgação de imagens da época como de fragilidade e 

dependência foi essencial para gerar, simultaneamente, o movimento desencadeador da alteração desse 

quadro. Foi o modo de ver o período que provocou a luta por direitos sociais hoje já constituídos, como a 

reforma e a assistência médica e habitacional diferenciada. 
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Cabe destacar que a adoção de novos projetos, crenças e valores ocorre 

continuadamente, alterando atitudes e provocando novas reações. Porém, independente 

de suas formas e da possibilidade de sua mudança, a subjetividade, composta por nossos 

valores e crenças pessoais, é o filtro por meio do qual percebemos e integramos o 

ambiente. Isso a torna fundamental, por estar intimamente relacionada à capacidade 

adaptativa do idoso. Joel Birman (2012) aprofunda a influência subjetivo-coletivo, 

afirmando o corpo como “o registro antropológico mais eminente no qual se enuncia na 

atualidade o mal-estar” (Idem: 69). A partir de pesquisas realizadas no Brasil e na França 

na área da psiquiatria, destaca a forma como somatizamos nossas vivências, inclusive 

transformando reações em sintomas corporais: “Todo mundo hoje se queixa de que o 

corpo não funciona a contento. Algo não está bem com o corpo, que se transforma na 

caixa de ressonância privilegiada do mal-estar” (Ibidem). 

Atualmente, entre outros, estudos como “Mind matters: Cognitive and physical 

effects of aging selfstereotypes”, apresentado por Becca Levy (2003), afirmam como 

essencial a atitude do idoso frente às limitações físicas e psicológicas. Fonseca (2014), 

abordando as pesquisas de Levy, define, inclusive, essa atitude como o elemento de maior 

influência quando pensamos em longevidade, ultrapassando outras variáveis comumente 

utilizadas, como faixa etária, vivência profissional e funcionalidade, “parecendo 

inclusivamente desempenhar um papel mais importante do que variáveis de cariz físico 

(pressão arterial, colesterol), consumo de tabaco, peso e prática de exercício físico” (Idem: 

163). 

Botelho (2014: 35) atenta para a diversidade de quadros observada no referente ao 

assunto, salientando a importância da percepção de que muitas das dificuldades 

consideradas como características da velhice decorrem não necessariamente do processo 

em si, mas de “hábitos de vida”, com diferenças consideráveis entre os indivíduos, seja 

em termos de capacidade física e mental, seja no atinente às relações vivenciadas com os 

demais integrantes do grupo familiar ou da comunidade.  

O que se observa é um efeito – positivo ou negativo – estendendo-se às outras áreas. 

Resultados satisfatórios, mesmo que inicialmente pareçam produzir apenas melhorias 

individualizadas, estendem-se do ambiente pessoal para o familiar e para a comunidade. 
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Uma vida prazerosa torna-se ativa, mais autônoma, menos doente. Combater o estigma 

mostra-se, cada vez mais, opção de saúde pública (Debert 1999; Fonseca 2004; Guedes 

2012). 

Assim como se diversifica a mentalidade corrente sobre envelhecimento e velhice, 

também aspectos específicos passam a ser estudados de forma mais detalhada, otimizando 

causas e consequências e ampliando definições a partir de abordagens minuciosas sobre 

a trajetória e o quotidiano do idoso. Cada pessoa é um ser individual, com recursos e 

necessidades próprios e como tal merece ser analisada, ainda que com a clara consciência 

do quanto essa individualidade é relativa, pois engloba situações de origem interna e 

externa, como cuidados preventivos em idades anteriores, alimentação, projetos passados 

e futuros e situação financeira, entre outras. 

Porém, se há potencialidades, também há limites que não podem ser esquecidos. Se 

um discurso positivo se torna necessário para que se viabilize a compreensão das 

potencialidades do idoso, é igualmente importante a consciência clara de que a perda de 

funcionalidade é real. Ainda que os avanços tecnológicos das últimas décadas tenham 

adiado em termos cronológicos esse declínio, o adiamento não é infinito. Não possuímos 

a capacidade de adaptação que previna de forma realmente considerável os prejuízos 

físicos e psicológicos decorrentes de uma longevidade como a atualmente conquistada 

(Fonseca 2014). Voltamos ao dilema da finitude: por mais que adiemos a velhice, ela 

integra nossa essência como seres humanos. 

 

3.2. A institucionalização 

 

É característico da velhice ter mais perdas do que ganhos. São perdas que levam à 

busca de instrumentos exteriores capazes de preencher lacunas que nossa capacidade 

adaptativa interna já não consegue preencher. A procura por assistência social, 

instituições para idosos, medicamentos e terapias tem uma carga simbólica maior do que 

o ato de tomar um medicamento, contratar um enfermeiro ou mudar-se para uma 

instituição: são novas vivências que precisam ser aprendidas. Um processo que, à 

primeira vista, parece indicar a fragilidade do idoso, demonstra, contrariamente, uma 
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capacidade de adaptação com a qual poucas vezes nos defrontamos no decorrer da vida. 

Envelhecer requer aprendizado, força, coragem e um desejo imenso de continuar a existir 

em meio a ambientes e estruturas que continuamente excluem. 

A estigmatização do idoso é perceptível nos espaços por ele ocupados. No caso de 

uma coabitação não raro forçada como a de um lar, resulta em situações de conflitos 

demarcadores de status e hierarquia, consubstanciando-se mesmo em fórmulas do que 

Bourdieu (1997) classifica como violência simbólica: “o espaço é um dos lugares onde o 

poder se afirma e se exerce, e, sem dúvida, sob a forma mais sutil, a da violência simbólica 

como violência desapercebida” (Idem: 163).  

Em suas pesquisas sobre espaços de coabitação, Bourdieu defende a necessidade de 

“substituir as imagens simplistas e unilaterais (aquelas que a imprensa sobretudo veicula), 

por uma representação complexa e múltipla, fundada na expressão das mesmas realidades 

em discursos diferentes, às vezes inconciliáveis” (Idem: 12). Segundo o autor, espaço, 

atitude e mentalidade inscrevem-se na formação de um círculo vicioso opressivo que 

“naturaliza” no quotidiano quadros de desigualdade no exercício do poder. 

É um aspecto no qual os meios de comunicação exercem um papel fundamental, 

pois, de certa forma, são eles que escolhem o que é divulgado e o que é considerado como 

“sem interesse”. Mais do que o idoso ou a instituição em si do Lar, o que comumente se 

observa é a construção de uma imagem a ser absorvida pelo público externo (Amaro 

2012; Bourdieu 2012; Brandão 2007). Dessa forma, há um direcionamento que leva a 

realidade institucional a uma zona escura de esquecimento, só trazida à luz pública 

quando da ocorrência de situações negativas suficientemente graves para ocasionar a 

comoção do espectador. Assim, constrói-se uma imagem dos espaços da velhice como 

negativos e conflituosos, como antes era vista a própria velhice, estudada por um olhar 

direcionado ao patológico, por ser oriundo de compêndios médicos ou estatísticas 

religiosas e estatais sobre abandono de idosos. 

A essas seleções prévias efetuadas sobre o que deve ou não ser divulgado 

mediaticamente, acrescem-se fórmulas de expressão e linguagem. Nem todos possuem 

igual empatia e capacidade expressiva e isso reflete-se nos diferentes impactos entre 

personagens e grupos conforme seu distanciamento do público ao qual o trabalho se 
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direcione. Bosi (1994) já chamava a atenção para esse aspecto, ao destacar que se fala 

mais sobre o idoso do que se concede a ele a palavra. Mesmo quando essa palavra é 

concedida, diferenças geracionais de expressão e de percepção dos fatos complexificam 

possibilidades de diálogo88. Para concretizar a comunicação, o idoso apropria-se de 

sistemas diferenciados, usa o discurso do outro para falar de si e, dessa forma, já fornece, 

no próprio instrumento do discurso, elementos que o excluem. Realça-se, assim, a 

importância de enfoques abrangentes de análise, para que se permita a diversidade, com 

a “pluralidade de suas perspectivas correspondendo à pluralidade dos pontos de vista 

coexistentes” (Bourdieu 1997: 163).  

O ingresso em um Lar implica uma coabitação de pessoas com aparentemente 

pouco em comum, exceto a necessidade de um espaço que lhes garanta abrigo, proteção 

e sobrevivência. O cenário de velocidade e transformação contínua, hoje característico 

dos espaços públicos, exclui elementos que divirjam em termos de forças reprodutoras de 

poder, o que se materializa pelo isolamento. Excluir espacialmente termina por reforçar 

dificuldades no acompanhamento dessas transformações, limitando ainda mais a 

capacidade de compreensão e interação. 

Esse aspecto acentua o impacto provocado pela institucionalização quando não 

decidida pelo próprio usuário, mas imposta por familiares ou pela precariedade financeira 

ou de saúde. Dados da Carta Social de 2013 – Rede de Serviços e Equipamentos atestam 

que as motivações para ingresso em um Lar, em Portugal, decorrem majoritariamente por 

imposições médicas ou familiares. A incapacitação física ou mental é responsável por 

66% dos internamentos; já a sensação de isolamento é responsável por 18%, e, ainda, 

ocorre uma média de “8% pela ausência de alternativa residencial e 8% dos residentes 

estão no lar devido sobretudo a conflitos familiares” (Matias 2016: 23).  

No Brasil, números do IBGE e do IPEA apontam para situações similares, ainda 

que a incidência de ingresso no Lar ocorra em números bem mais reduzidos, com índices 

 
88 Como demonstrativo dessas diferenças, cabe observar que o idoso é capaz de uma compreensão relativa 

do universo do jovem por já ter sido igualmente jovem, ainda que em épocas distintas; contudo, o retorno 

não é igualitário, a velhice não é uma etapa sobre a qual possamos construir um pensamento posterior à sua 

experiência. Da mesma forma, o olhar direcionado pela criança ao jovem ou pelo jovem ao adulto é 

carregado do desejo de atingir um novo patamar de crescimento. Tal não ocorre, ou é exceção, quando se 

vislumbra a possibilidade de vir a ser também um idoso. 
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oficiais de apenas por volta de 1% de idosos institucionalizados. Contudo, dados do IBGE 

comprovam a duplicação, nas últimas décadas, do número de idosos morando sozinhos, 

em contraponto a uma situação anterior de maior convivência com familiares89.  

Esse quadro resulta de diversos fatores, destacando-se mudanças estruturais 

ocorridas nas famílias e a forma como, concomitantemente, a institucionalização é um 

sistema ainda fortemente ligado a estereótipos negativos de doença e abandono. Por outro 

lado, é também demonstrativo de opções pessoais decorrentes de uma melhor qualidade 

de vida. Com índices mais elevados de educação formal e rendas próprias propiciadas 

pelo sistema de reforma ou por planejamentos a longo prazo, a opção de morar sozinho 

por um tempo maior do que o permitido às gerações anteriores mostra-se acessível e é a 

escolha de muitos reformados (Debert 1999; Goldenberg 2014). 

Em Portugal, a institucionalização revela-se mais presente, tendo sido, nas últimas 

décadas do século XX, vista como a perspectiva mais favorável para um envelhecimento 

assistido e com qualidade de vida. Contudo, dados mais recentes comprovam mudanças 

nessa perspectiva e demonstram que o país segue hoje uma tendência observada em toda 

a Europa, com a extensão do período de permanência autônoma e adiamento da idade de 

ingresso em um Lar. Políticas de apoio ao idoso em sua casa, melhorias em termos de 

atendimento de saúde e assistência social, bem como mudanças comportamentais e 

maiores oportunidades após a aposentadoria colaboraram para alargamento do leque de 

opções acessíveis (Fonseca 2014; Matias 2016; Matos 2006).  

Daniel (2006)90 realizou suas investigações junto a instituições portuguesas de 

assistência, observando, em especial, aspectos ligados à relação que o idoso mantém com 

o espaço que ocupa – notadamente, o quarto no qual reside – e a forma como essas 

relações espaciais, essa junção corpo e espaço marca o processo de construção identitária. 

O quarto do idoso, último espaço ao qual tem acesso, torna-se, assim, espaço de 

 
89 Dados do IPEA 2011 e estimativas do IBGE 2012 referem mais de um milhão de idosos morando 

sozinhos, com menos de cem mil idosos institucionalizados. Estimativas mais recentes, relativas aos anos 

de 2017 e 2018, destacam, inclusive, um crescimento do porcentual de idosos não institucionalizados, ainda 

que se observe, também, um aumento na busca por instituições, públicas ou filantrópicas, de acolhimento 

a idosos, no mais das vezes em decorrência de dificuldades econômicas. 
90 A pesquisa efetuada por Fernanda Daniel (2006) abrangeu lares de idosos caracterizados como 

instituições não lucrativas, localizados no Norte, Centro e Sul de Portugal.  
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resistência, onde a escolha dos objetos reflete, em grande parte, escolhas quanto ao 

passado a ser mantido e as perspectivas ainda credíveis frente à sua situação no presente. 

A ausência de um espaço próprio é um dos fatores fundamentais de 

desenraizamento e perda identitária da pessoa institucionalizada. Daniel (Idem) corrobora 

essa questão, afirmando que “pessoas idosas são particularmente vulneráveis à 

configuração do espaço físico, em particular por apresentarem, com frequência, perdas 

sensoriais e problemas de mobilidade” (Idem: 108). A autora defende a necessidade de o 

quarto e o espaço institucional serem pensados dentro dessa lógica, constituindo-se em 

áreas nas quais se conjuguem a sensação de familiaridade, o direito à privacidade e o 

incentivo à interação positiva. Contudo, problemáticas observadas nas instituições onde 

empreendeu seus estudos contrariam essa perspectiva: 

 

Na maioria das instituições onde fiz a minha pesquisa, os quartos, porém, 

denunciavam uma falta de preocupação com a personalização, por parte das 

instituições. Colchas e almofadas iguais para todos, nomeadamente, 

demonstram um tratamento massificado que, pretendendo manifestar uma 

suposta preocupação igualitária, acaba, na verdade, por colectivizar e 

despersonalizar as pessoas. (Ibidem) 

 

As dificuldades de compatibilizar a necessidade de segurança e saúde com o direito 

à privacidade resultam em uma opção majoritária pela primeira em detrimento do 

segundo, sendo o idoso visto não raro como incapaz de decisão e autonomia. Matias 

(2016), assim como Daniel (2006), comprovou em suas pesquisas a “tendência, 

principalmente nas instituições públicas, em evitar o risco em detrimento de gerir o risco” 

(Matias 2016: 95)91.  

Nas construções arquitetônicas modernas, o quarto da casa assume-se como o local 

por excelência de privacidade, relaxamento e reflexão, concebe-se como elemento 

identitário. Em um ambiente institucionalizado, esse espaço é invadido, para atividades 

assistenciais inevitáveis em muitos casos, mas também por rotinas e aspectos burocráticos 

que poderiam ser modificados, propiciando maior conforto. Não existem certezas quanto 

à qual seria a melhor forma de gerir o risco; não obstante, há aqui uma questão mesmo 

 
91 Para maior detalhamento sobre a estrutura e exigências legais para Instituições de Longa Permanência 

para Idosos, ver, no Brasil, a Portaria nº 73/01, da Secretaria de Políticas de Assistência Social, e a 

Resolução Colegiada nº 283/05, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; sobre Portugal, ver o 

Decreto-Lei nº 119/83, Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, IPPSs. 
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ética: qualquer ação, ao envolver níveis de autogestão pelo idoso, exige um pensar 

constante acerca dos limites entre segurança e liberdade (Amaro 2012; Boff 2012; Guedes 

2012).  

 Para uma melhor vivência urbana e autônoma, algumas ações tornam-se 

necessárias, como a instalação de equipamentos básicos e espaços mais abertos, sem 

tantas escadarias, com proteções que reduzam riscos de queda e facilitem a circulação. 

Entretanto, ressalva-se o quanto artigos como barras de apoio, luvas, bancos geriátricos, 

cadeiras, talheres e copos ergonômicos, camas móveis, todo um mobiliário cujo objetivo 

é facilitar o quotidiano do residente e de seus cuidadores, reforçam a percepção de um 

ambiente hospitalar, são elementos associados à doença, perda de autonomia e 

proximidade da morte.  

A maior parte desses objetos não integravam a vida anterior do idoso, não carregam 

lembranças positivas e de afeto e, assim, são um afirmar constante do sentimento de 

ruptura. Se em sua casa foram adicionados gradativamente, permitindo uma melhor 

absorção da quebra que representam, o ingresso em um Lar provoca mudanças drásticas, 

repentinas, resultantes não de um processo prolongado e conjunto, mas de algum fator 

interno ou externo que levou à institucionalização.  

Como ameaça, pressentimento ou espelho da própria situação, a presença da velhice 

aparece bruta e inquestionável na fragilidade física e mental do outro, não permite linhas 

de fuga, constitui-se em comprovativo da finitude humana e, consequentemente, da 

própria finitude. Assim, afeta o modo como olhamos e como lidamos com uma situação 

ao mesmo tempo externa, do outro, e pessoal, presente ou perspectiva futura (Barros 

2006b; Ferreira 2006; Matias 2016).  

Para o idoso institucionalizado, essa presença é quotidiana e carregada de uma 

dubiedade com a qual precisa aprender a conviver: percebendo-se como “velho”, busca, 

igualmente, na comparação com o outro, elementos que comprovem alguma diferença 

positiva para si ou para familiares. Observam-se, como destacado por Matias (2016), 

elaborados mecanismos psicológicos de defesa por meio de ações de distanciamento, em 

um processo que pode representar tanto luta contra o estereótipo quanto autoengano. Nas 

entrevistas efetuadas pela autora, muitos idosos institucionalizados consideraram 
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negativo o contato diário com residentes em situações de maior debilidade, optando por 

áreas de refúgio que não lembrem constantemente a morte, patologias ou dependência. 

Com a fragilização do corpo, reduzem-se zonas pessoais, conformando-as à perda 

de mobilidade ou autonomia. Como reação aos novos limites, o idoso adota fórmulas que 

lhe permitam concentrar nessas áreas cada vez menores objetos que considera necessários 

à vivência diária ou que sejam possuidores de valor simbólico. Assim, pequenas áreas 

tornam-se plenas de significação individualizada, compondo o ambiente pessoal do idoso 

em sua casa ou na instituição na qual se encontre alojado. Esse enquadramento define os 

contornos das noções de territorialidade estudadas por Altman (1975) e Pol (1996, 2002), 

como espaços que o idoso considera próprios, dos quais assume o controle, por meio de 

ações claras ou sutis de demarcação de território.  

Percepções individuais de espaços públicos e privados não podem ser subestimadas, 

refletindo-se na complexificação da vivência em instituições coletivas92. Personalizar 

uma área do quarto é indicativo de inclusão, de aceitação da mudança, sinaliza o desejo 

de o transformar em “sua casa”, de se sentir “em casa” (Matias 2016). Ainda que não fixa 

ou estável, essa delimitação não se dilui com a passagem do tempo, mas se transforma e 

assume novas versões, adaptando-se às necessidades e possibilidades individuais 

decorrentes do envelhecimento (Altman 1975; Hall 1982; Guedes 2012; Matias 2016; 

Rybczynski 1996). 

Contudo, não devem ocorrer generalizações, é necessário sempre observar 

individualidades, históricos de vida e cultura. O quarto, decorado ou não pelo residente, 

é o espaço que ele deve reconhecer e sentir como um território efetivamente seu. Há um 

trabalho conjunto de diferentes grupos sensoriais subjetivos e concretos na definição do 

espaço pessoal que, naquele momento, o indivíduo delimita para si. O que leva, inclusive, 

a situações singulares nas quais as áreas públicas viabilizam maior privacidade do que os 

 
92 Matias (2016) refere-se ao conceito de proxémia como “desenvolvido por Edward Hall (1966), Robert 

Sommer (1969) e mais tarde por Grifford (1997)”, definindo-o como o espaço pessoal que o indivíduo 

assume em um ambiente social, o espaço que “circunda o indivíduo”, no qual se encontram albergados 

aspectos físicos e relacionais. Segundo a autora, Edward Hall apresenta o espaço pessoal como uma espécie 

de “bolha invisível que cada indivíduo carrega à sua volta e que define a distância a que nos aproximamos 

dos outros e a distância que permitimos aos outros para se aproximarem” (Matias 2016: 85). 
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quartos, por estes serem por vezes compartilhados com outros residentes e com acesso 

irrestrito de cuidadores. 

Daniel (2006) adota a classificação de territórios primários, secundários e públicos 

apresentada por Altman em The environment and social behavior: privacy, personal 

space, territory, crowding93. Altman (1975) considera territórios primários os que, 

diferentemente dos secundários e públicos, são quotidianamente ocupados, possuem uma 

base mais permanente, distinguindo o indivíduo para si e para a comunidade que o 

circunda. Consequentemente, seu controle é essencial como elemento de afirmação e 

autoestima, exercendo um importante papel no processo de identificação, de inclusão ou 

exclusão do contorno social. 

No Lar, espaço compartilhado por excelência, com poucas possibilidades de 

individualização, o quarto, particular ou coletivo, torna-se esse território primário, 

acolhendo tanto peças que o idoso guardou de sua morada anterior quanto as adquiridas 

após a institucionalização. Ainda, cumpre uma função hierarquizante, o status do idoso 

retrata-se no que lhe é viabilizado personalizar e controlar nesse quarto que agora ocupa. 

Fronteiras são formadas a partir de objetos e de controle de acesso, o que se estende 

a práticas sociais (Assmann 2012; Altman 1975; Guedes 2012; Rybcznski 1996). A 

geração contemporânea de idosos, criada em uma cultura na qual o ambiente é reflexo de 

uma hierarquização e de um pertencimento, com um sentido mais permanente e 

simbólico, confronta-se, quando do ingresso em uma instituição, com a perda dessa 

concepção simbólica da “casa”, vivenciando um ambiente padronizado no qual precisa 

encontrar mecanismos de personalização (Amaro 2012; Guedes 2012; Paul 2012). 

A decoração do quarto, quando permitida ao idoso, será por ele pensada não apenas 

como a guarda de peças do passado, mas, também, como a exposição destas peças para a 

rede social na qual agora está inserido. Há significado e afeto na seleção de um livro, um 

retrato, na colcha a estender sobre a cama ou no sofá que ocupará um canto reservado do 

 
93 The environment and social behavior: privacy, personal space, territory, crowding foi publicado pela 

primeira vez no ano de 1975, nos Estados Unidos. Na obra, Altman apresenta três grupos principais de 

territórios: os territórios primários, utilizados pelo indivíduo (ou grupo) e com o controle bem definido; os 

territórios secundários, não tão essenciais para o indivíduo, que pode concordar com a divisão de seu 

controle; e os territórios públicos, que não podem ser definidos como pertencendo a um indivíduo ou grupo, 

são abertos para os demais, como, por exemplo, os espaços destinados a praças e as áreas de transporte. 
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quarto. Esse processo de escolha é por si já um exercício de memória. Os objetos 

abandonados quando da mudança para um Lar impregnam-se de afetos e recordações, 

não podem ser vistos apenas como móveis, utensílios ou material decorativo. A separação 

provoca quebra de vínculos, implica perda, exigindo imensa capacidade de desapego e 

abertura para novas subjetividades e relações. 

A partilha de espaços em um ambiente institucionalizado ocorre não raro com 

alguém completamente estranho ao idoso até o momento do ingresso no Lar94. O território 

primário permite personalização e defesa, um controle, ainda que mínimo, sobre o 

processo de interação social. Em um quadro de dependência crescente, reforça-se a 

necessidade desses espaços de autopreservação, como instrumentos de manutenção de 

uma privacidade em geral diluída em meio a cuidados de saúde, a regras forçadas de 

convivência e ao isolamento familiar.  

Conflitos relacionados à territorialidade não se limitam ao quarto do idoso95. Paúl 

(1997) sublinha, inclusive, a ocorrência frequente de uma preocupação maior com a 

invasão territorial do que com a pessoal. A perda de um local costumeiro na mesa de 

refeições pode gerar sentimentos agressivos ao passo que a entrada de funcionários no 

quarto não provoca o mesmo desconforto. Autonomia e privacidade são conceitos 

próximos e correspondem à capacidade de controle. Matias (2016) aborda o tema, 

analisando, como exemplificativo do que afirma, diferenciações na relação entre público 

e privado verificadas em um hotel e em uma instituição para idosos. Em um hotel, as 

 
94 O espaço físico é elemento de influência reconhecida nas relações afetivas, acarretando efeitos 

psicológicos significativos. Sobre o tema, é interessante ver ainda Higgins (1989) e a diferenciação que 

essa autora efetua entre espaços de socialização; espaços intersticiais (nos quais ocorre a grande maioria 

das atividades que envolvam conjuntamente residentes e funcionários da instituição); e espaços de refúgio 

(que permitem o isolamento, o distanciamento do outro, cujo acesso é dificultado pelo idoso, por serem 

espaços que o idoso reserva para si). 
95 A demarcação de territórios processa-se por diferentes modos e em níveis variados de formalidade. 

Envolve, entre outros, aspectos de estruturação arquitetônica, normas comportamentais, verbalizações, 

posturas corporais e ações sutis como a colocação de algum objeto de decoração ou de uso pessoal sobre 

determinados móveis, sinalizando sua posse (Paúl 1997).  

Dentro do contexto de preservação e ocupação, observa-se, como norma geral, uma maior circulação do 

elemento masculino pelas áreas de uso comum, ao passo que as mulheres delimitam mais seus espaços. Já 

as atividades sociais desenvolvidas pelas instituições costumam ter participação maior de mulheres, talvez 

por serem espaços comuns, mas claramente definidos. Contudo, é necessário lembrar que as ocupações de 

espaço são complexas e envolvem variados aspectos, o que torna referências sobre o assunto bastante 

heterogêneas (Paúl 1997; Pol 2002). 
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áreas públicas são claramente delimitadas, bem como a separação entre as áreas dos 

funcionários e dos clientes; já em uma instituição para idosos: 

 

Os espaços públicos são, por vezes, palco de acções privadas, e os espaços 

privados, cenários para actividades não privadas. Situações como o período de 

higiene da manhã em que as assistentes ajudam o residente a vestir-se e tomar 

banho, a entrada de familiares ou amigos íntimos durante as visitas, e a própria 

convivência diária com os outros residentes, ainda mais evidente na situação 

de quartos partilhados, revertem a função dos quartos como espaços de 

rectaguarda/espaço privado para a caracterização de uma região de 

fachada/espaço público. (Idem: 79)  

 

Matos (2006) também destaca esse aspecto de perda de autonomia ao se referir à 

higienização do idoso, que aponta como especialmente invasiva e dolorosa: “São 

momentos penosos para eles. Sentem todos os dias a sua intimidade física ser invadida 

por olhares estranhos, sentem que a debilidade do corpo os obriga a não terem autonomia 

suficiente. Sequer para irem à casa de banho sozinhos” (Idem: 347). Uma situação que é 

geralmente “amenizada” por meio de recursos que associam à debilidade física a 

lembrança da debilidade mental: “As funcionárias tentam ‘aliviar’ esta rotina, pelo menos 

na minha presença, tratando-os como crianças pequenas, infantilizando os queixumes dos 

residentes” (Ibidem).  

Em um espaço voltado prioritariamente para a garantia de segurança e prestação de 

cuidados, o idoso segue regras gerais de conduta privada, perde o controle sobre seu 

quotidiano e insere-se em uma conjuntura de quebra gradativa das bases pessoais que 

constituem sua identidade. A personalização por meio de objetos particulares serve de 

contraponto a esse processo. Isso se ajusta mesmo a casos de residentes demenciados, 

permitindo o reconhecimento, na possibilidade ainda da recordação, ou, em situações de 

perdas cognitivas mais graves, a sensibililização e o sentimento de familiaridade96. 

O objetivo a ser alcançado, seja em um Lar, em uma casa autônoma ou quando da 

mudança para a casa de um familiar, deve ser a apropriação do ambiente pelo idoso, o 

que abrange um sistema relacional complexo entre pessoas, lugares e objetos. Assim, a 

gerontologia alia-se à arquitetura e envolve novas áreas de pesquisa. Medicina, 

 
96 Aqui, cabe destacar que os residentes de um Lar constituem-se em um público usuário heterogêneo, o 

que, consequentemente, acarreta variados modos de sentir e reagir. É importante perceber como o idoso 

sente os espaços e as rotinas, que simbologia pessoal contêm e que efeito produzem em termos de 

pertencimento e exclusão.  
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psicologia, sociologia, literatura, ciências humanas e exatas, de forma conjunta, 

investigam estratégias capazes de garantir qualidade de vida em um momento de 

dificuldades crescentes e em geral definitivas (Baudrillard 1989; Fonseca 2014; Neri 

2007; Rybczynski 1996; Zimerman 2000). 

 

3.3. A heterogeneidade de vivências possíveis 

 

Quando usada com um objetivo de convívio e diálogo, a linguagem é uma 

ferramenta valiosa de integração e reintegração comunitária. Mesmo “fórmulas de 

polidez” mostram-se comumente espaços que, se distanciam, ao mesmo tempo permitem 

refúgio, protegem contra a proximidade excessiva, viabilizando privacidade e níveis 

seguros de contato. Nesse sentido, a necessidade de observar. Falas, gestos, frases 

inacabadas ou ditas e reformuladas, reticências, dúvidas, medos, tudo vem carregado de 

significações a serem consideradas. Exprimindo sentimentos, dores, expectativas e 

alegrias, o homem torna-se capaz da aproximação e do contato.  

A subjetividade humana constrói-se nesse processo de diálogo constante e 

diferenciador, no qual a memória exerce um papel fundamental. Sua importância 

consolida-se na busca por grupos que apresentem afinidades nos modos de agir e pensar, 

modos estes constituídos em geral a partir de lembranças que, assim, concebem-se como 

um conjunto de memórias harmonizadas e reforçadas por meio do seu compartilhamento 

(Assmann 2011; Candau 2014; Izquierdo 2011).  

Relatar uma trajetória de vida envolve autoafirmação, reconstrução identitária 

individual e coletiva97. A identidade pessoal, imprecisa em meio a um grupo que a 

modifica e ao qual também precisa aceder, encontra na percepção de si por meio da 

memória e do relato um elemento de sobrevivência. Matos (2006) aborda essa questão a 

 
97 “Você é a mãe do tio Alberto? Suzana me perguntou. Por quê? Porque você é velha. Os olhos dos meninos 

vêem sem véus, oráculos do Senhor. Importante coisa está me acontecendo, uma coisa boa. A menina quis 

ficar perto de mim, os olhos dela como os olhos de Deus” (Prado 1994: 146). Antônia, personagem de O 

homem da mão seca, de Adélia Prado, utiliza-se da escrita do diário como autoconhecimento, preenchendo 

páginas de impressões que lhe permitem, pelo reolhar de conflitos íntimos e quotidianos, a compreensão 

de uma liberdade subjacente ao momento da velhice. A partir do relato para si, um confronto que se expande 

a regramentos continuadamente impostos no decorrer de sua vida. 
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partir de testemunhos ouvidos de residentes em instituições portuguesas:  

 

Num espaço como um Lar, uma pequena organização sujeita às rotinas de 

todas as instituições burocráticas, que tendem a tratar os residentes como uma 

categoria homogénea – os utentes do Lar -, a memória permite a cada um 

reconstruir a sua identidade pessoal, que é o produto da experiência individual 

da passagem do tempo e da acção do indivíduo sobre essa mesma experiência. 

(Idem: 359) 

 

Igualmente, Zimerman registra um quadro similar em investigações realizadas com 

grupos de idosos brasileiros:  

 

É impressionante a satisfação que dá aos velhos falar de fatos acontecidos no 

passado; afinal, foi nesta fase que eles estruturaram sua personalidade, 

marcaram sua vida. Nessa época a vida era mais intensa, tudo lhes era 

permitido, foi uma fase de conquistas, de construção de relacionamentos. 

(Zimerman 2000: 142)  

 

Não obstante, é necessário lembrar que um relato pressupõe comunicação e diálogo, 

o que nem sempre se concretiza em um quadro quotidiano de convivência intergeracional. 

As histórias contadas pelos mais velhos são comumente carregadas do peso de outras 

épocas, distanciadas de uma juventude cujo olhar é direcionado ao futuro. Muitas vezes, 

não são episódios fáceis de ouvir, em especial para uma geração mais jovem que neles 

vislumbra pressentimentos quanto à impossibilidade de realização dos próprios sonhos e 

perspectivas. Contudo, ouvir torna-se cada vez mais necessário, há cenas e significados 

que nos integram como pessoas e como nação. 

Matos (2006) atenta para a percepção particularizada da passagem do tempo 

encontrada no relato. Ao ser ouvido e ser visto, oportuniza-se ao idoso um instrumento 

de recuperação da individualidade pela sua afirmação como ser singular, único, com algo 

a dizer e um testemunho a deixar para o outro. O processo de autopercepção propiciado 

pela narrativa assume proporções especialmente significativas em um ambiente 

institucionalizado, tornando-se “elemento crucial para os sujeitos manterem a sua 

individualidade numa instituição que tende a homogeneizar e a dissolver estas mesmas 

particularidades” (Idem: 344). 

Em estudos anteriores, realizados no ano de 2004, a autora já atentava para a relação 

entre o ato de recordar e a situação vivenciada pelo indivíduo. As referências que levam 

à recordação são as do momento presente, foram incorporadas de modo gradativo e são 
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reconstruídas a partir da ação da busca do passado: “Os momentos de rememoração 

afiguram-se como parte constitutiva do processo em que a identidade presente é 

actualizada pela lembrança” (Matos 2004: 12). 

Por ser uma observação a partir do presente, a memória compõe-se de deformações 

e moldagens características, não se igualando ao passado vivido, mas ao lembrado. 

Inclusive, sofre alterações pelo deslocamento que a institucionalização representa, a 

ruptura física e afetiva modifica o que lembramos, esquecemos ou silenciamos. Contudo, 

apesar de e talvez por causa de seus inevitáveis e reveladores equívocos, a importância 

da memória é inquestionável (Barros 2006b; Guedes 2012; Matos 2004, 2006). 

Relembrar é observar com um olhar ao mesmo tempo interno e externo, é unir espaço e 

tempo em um cronotopo que se traduz como identidade agora assumida e consolidada por 

meio do relato e da partilha. A linguagem, ao exprimir a passagem do tempo, torna-se 

instrumento de autopercepção: 

 

Desde o primeiro momento, desde a primeira conversa que tive com um dos 

residentes, mesmo quando a pergunta era relacionada com a vida que levavam 

no Lar, a resposta alargava-se para que fosse feito o contraponto com as suas 

vidas antes da entrada para o Lar. (...) A memória era o suporte da narrativa 

pessoal que os distinguia, que os tornava pessoas cujas diferenças e 

semelhanças com os outros eram encontradas na sua experiência individual da 

passagem do tempo. O acto de relembrar, de narrar a sua experiência de vida, 

conferia aos residentes um significado pessoal que lhes fora retirado com a 

entrada para a instituição. (Matos 2006: 349) 

 

Ao permitir a diferenciação e a personalização, o relato transcende a situação 

homogeneizadora com a qual o idoso institucionalizado convive no presente, é “ao 

evocarem o passado – e por o evocarem – que eles mostram que foram e continuam a ser 

algo mais do que velhos” (Idem: 360). Nesse quadro de contraste e interação, a 

diversidade assume novos contornos, qualitativa e quantitativamente, conforme o acesso 

ao exterior que possui o indivíduo ou seu isolamento em situações de perda de autonomia 

e mobilidade. 

Da mesma forma, como salienta Matos (Idem), as lembranças da trajetória de vida 

são também as dos grupos integrados nessa trajetória, são a memória não apenas 

individual, mas de uma comunidade, significam pertencimento. Para a autora, observar 

conjuntamente as concepções de espaço e tempo encontradas nesses relatos permite 
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conceber o ambiente institucionalizado como um “microcosmo”, refletem-se nele 

trajetórias perpassadas por particularidades culturais e históricas.  

Ainda que ocorra uma construção heterogênea, observa-se um acercamento da 

identidade de grupo, esta prefixada: há o indivíduo, heterogêneo, e há o idoso, bloco único 

e coeso. A identidade própria perde-se em contornos imprecisos no confronto com a 

identidade de “idoso”, a qual se impõe como predominante no ambiente padronizado de 

um Lar. Observadas do exterior, fixam-se as similaridades, até por opção do próprio 

institucionalizado que, assim, se concebe como parte do novo grupo que integra. Porém, 

um olhar mais atento perceberá o detalhe, desnudando situações de bloco e possibilitando 

a construção de formas singulares de ser e sentir.  

Em um ambiente familiar, ou no qual o idoso conte com uma atenção mais 

personalizada, esses pontos fragmentários assumem maior relevância; em um ambiente 

institucionalizado, prevalece o estigma da velhice. Um estigma cuja negatividade, é 

necessário ressalvar, não se liga necessariamente ao aspecto etário, englobando 

conotações culturais e econômicas. Barros (2006b) afirma, referindo-se a estudos 

antropológicos efetuados junto à sociedade brasileira98: 

 

Os traços estigmatizadores da velhice evidenciados na literatura analisada 

ligam-se a valores e conceitos depreciativos: a feiúra, a doença, a 

desesperança, a solidão, o fim da vida, a morte, a tristeza, a inatividade, a 

pobreza, a falta de consciência de si e do mundo. (...) A questão da velhice em 

nossa sociedade, ou melhor, a estigmatização da velhice, se coloca para alguns 

indivíduos, não para todos. (Idem: 139ss.) 

 

A família aqui assume um papel primordial, por ser de forma majoritária o objeto 

lembrado e, igualmente, o ativador da lembrança (Barros 2006b; Ferreira 2006). Se o 

trabalho aparece como elemento identificador da personalidade social do idoso, a família 

é a identidade do afeto e, mesmo, da sensação de pertencimento e continuidade. O medo 

da morte é amenizado por meio da percepção de uma trajetória que envolve avós, pais, 

percorre o indivíduo e segue em direção aos filhos, sobrinhos e netos: 

 
98 Barros (2006b) analisa a inexistência, ou relativização,  da estigmatização negativa quando do exercício 

de algum poder econômico, cultural ou político. A manutenção da atividade é otimizada pela experiência 

adquirida com o passar dos anos, refreando a estigmatização e retirando indivíduos particulares do conjunto, 

como se a velhice não fosse algo universalmente aplicável, mas uma situação negativa com a qual se 

confrontam aqueles que não alcançaram os níveis de excelência exigidos pela sociedade (Idem: 140). 
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A família, tal como observado entre os idosos, desafia a lógica da linearidade 

do tempo, pela qual estaria destinado ao desaparecimento absoluto. 

Representada como algo acima dos indivíduos, ela permanece, além da 

condição mortal de seus representantes. Como elementos associados à familia 

estão as casas (...) As casas são testemunhos edificados do grupo familiar, de 

sua dimensão mais íntima, dos ritmos diários e dos rituais, das rupturas e 

descontinuidades e da sucessão de gerações. (Ferreira 2006: 215) 

 

Assim como a família, a comunidade próxima, os espaços privados e públicos 

integram o processo de identidade e memorização. E, como tal, exigem ações de reforço 

quando da institucionalização ou retirada do idoso da casa na qual passou grande parte de 

sua vida. Nesse sentido, Assmann (2008) atenta para o significado dos rituais como 

instrumentos que recuperam, mantêm e fortalecem elos entre passado e presente. Para o 

autor, “los rituales escenefican la interacción entre lo simbólico y lo físico” (Assmann 

2008: 27).  

As teorias de Assman no referente à memória cultural enquadram-se nas 

necessidades do indivíduo de manutenção de práticas quotidianas, pequenas atividades 

físicas concretas que consolidam afetividades distanciadas, seja em face da morte ou 

afastamento de entes queridos, seja pela impossibilidade de retorno a uma situação 

anterior. A proximidade do fim intensifica a percepção da perda para o idoso, pela 

consciência da possibilidade do desaparecimento absoluto. Espaços e rituais conhecidos 

e repetidos quotidianamente permitem uma sensação de segurança, presentificando 

afetividades e momentos de prazer. 

Não obstante, Zimerman (2000), assim como Candau (2014) e Ferreira (2006), 

alerta para a necessidade de o convívio com o idoso implicar um respeito para com o 

passado, e, da mesma forma, a valorização do presente do qual ele faz parte e no qual 

deve ser estimulado a interagir: “Devemos também trabalhar com o presente, parte muito 

importante do mundo. Junto com o passado o presente poderá fazê-los mais ajustados e 

com mais condições de encontrar satisfação” (Zimerman 2000: 143). 

Cabe a propósito lembrar paralelo traçado por Barros (2006b) entre suas pesquisas 

junto a idosos no Rio de Janeiro e as realizadas por Cornélia Eckert (2010) em Porto 

Alegre. As conclusões a que chegam as duas autoras demonstram que em ambas as 

cidades brasileiras, de dimensões e culturas distintas, as dificuldades relatadas pelos 
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idosos entrevistados são similares, predominando o “sentimento de rejeição e de não 

pertencimento ao mundo atual” (Barros 2006b: 115). Os idosos sentem-se estranhos em 

um mundo que, geograficamente o mesmo, diferencia-se com a urbanização crescente, a 

mudança de valores, de relações familiares, a violência. A cidade, antes sinônimo de 

amplidão e descoberta, apresenta-se agora agressiva, forçando-os a limitar seus espaços 

à vizinhança conhecida, quando não a um confinamento na própria casa ou instituição na 

qual residem. 

O centro da cidade, espaço de encontro e de trabalho na juventude, aparece 

constantemente nos relatos recebidos por Barros e Eckert, assim como as festas de rua, o 

Carnaval, as procissões religiosas, os eventos coletivos com a presença de milhares de 

pessoas. Porém, a lembrança que o idoso guarda se torna cada vez mais idealizada e 

distanciada da realidade, até pelas dificuldades de acesso que este agora possui. Os 

centros urbanos do Rio de Janeiro e de Porto Alegre são destinados ao jovem ágil, rápido 

e saudável, não ao passo lento da pessoa idosa, são espaços de transição e de produção, 

carregados de adrenalina, não raro violência, não são adequados à passagem lenta e 

cadenciada, ao passeio e ao reviver de memórias (Barros 2006b; Éckert 2010). 

Nas entrevistas efetuadas pelas investigadoras, os idosos repensam suas vidas e 

questionam valores externos e próprios, há mudança de perspectiva e recriminações por 

atitudes anteriores tomadas que, revistas pela memória, surgem como não condizentes 

com os padrões contemporâneos assumidos. Ainda que tenham toda uma cultura de outra 

época, o momento que vivem é o atual. Não são pessoas de outro tempo inseridas no 

mundo moderno, não podem ser confinados a guetos ou espaços isolados. Inclusive, 

tornam-se duplamente preciosas, pois carregam universos distintos dentro de si e não 

existe a opção de ser de um ou de outro, são parte, ainda que o estranhamento esteja 

sempre presente. 

A socióloga Alda da Motta (2013), abordando processos de socialização 

oficialmente instituídos como “adequados” para integração e realização pessoal, afirma: 

 

A verdade é que, se os meios de realização da vida fossem sempre adequados, 

envelhecer-se-ia com muito mais segurança e vigor, sem se precisar de 

reuniões artificiais, mais ou menos gratificantes, de grandes grupos. Os velhos 

simplesmente reunir-se-iam com quem quisessem, de qualquer idade, sem o 

recurso social ao rebanho. (Idem: 231) 
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Nesse contexto, pluralidade, heterogeneidade de vivências e possibilidades de 

construção de projetos são fundamentais quando pensamos em memória na velhice. 

Atividades quotidianas que não despertam interesse, repetitivas e desprazerosas a ponto 

de se automatizarem, que sejam apenas executadas e não vivenciadas, acarretam 

incapacidades de absorção e de manutenção de imagens. Problemas de memória têm 

relação não apenas com o estado de saúde do idoso, mas, também, com o estilo de vida 

de que este usufrui: em movimentos e atividades mecânicas, pouco há para lembrar. 

Barros (2006a) atenta para o modo como projeto e memória conjugam-se como fontes de 

significado, propiciando envolvimento e afeto: 

 

Memória e projeto de vida são noções relacionadas. Elas recobrem algumas 

questões relativas às definições de indivíduo na sociedade contemporânea e às 

relações entre as percepções de tempo e de indivíduo. O tempo do curso de 

vida, do nascimento à morte; o tempo do passado elaborado pelas lembranças; 

o do futuro vislumbrado na construção de projetos de vida, todas estas 

temporalidades estão conjugadas com outra dimensão do tempo, o tempo da 

biografia de cada indivíduo que, na sociedade moderna, é capaz de se perceber 

como uma trajetória e, ao mesmo tempo, como parte de uma história que o 

engloba e que ele mesmo constrói. (Idem: 111)  

 

Observa-se em estudos e na ficção atuais uma diferença sutil e importante, o idoso 

passa a ser visto não apenas como repositório, como biblioteca de um tempo passado, 

mas memória de seu próprio tempo, memória da velhice e não somente memórias que a 

velhice possui da época em que foi jovem. O presente começa a ser valorizado por si, 

como uma etapa capaz de constituir projetos, desejos e ações.  

Cabe destacar que uma das marcas da velhice é a diversidade, o que enfatiza a 

importância de relativizar generalizações. Os idosos de hoje são os nascidos até os anos 

60 do século XX. O próximo grupo incluirá, principalmente no referente às mulheres, 

pessoas não inteiramente dedicadas à família, mas marcadas pela busca da autonomia e 

da liberdade sexual, cultural e financeira. Na geração seguinte, novos modelos serão 

experenciados. Nesse sentido, a velhice não pode ser encarada como um momento 

isolado, é uma construção que se embasa nos demais momentos, nas crenças e vivências 

de todas as etapas da vida. 
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Ainda há mundos a descobrir 
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Capítulo 1 

O espaço-tempo na escrita 

 

 

O deslocamento de assuntos públicos para a esfera privada e de privados para 

exposição pública, característico da sociedade contemporânea, reflete-se em uma 

crescente diluição de espaços e temporalidades. Buscas pessoais e coletivas por 

referências identitárias fixas carregam-se de estranhamento, inadequadas a um cenário 

continuamente alterado por transformações físicas ou por mutações engendradas pelo 

correr da memória.  

Igualmente, avanços tecnológicos em termos de mobilidade e de comunicação 

dissolveram noções relativas a distâncias e limites. Territórios longínquos, alguns 

inalcançáveis e mesmo inconcebíveis em séculos anteriores, tornam-se acessíveis por 

meio de transportes mais ágeis, ambientes virtuais e melhorias logísticas e de 

infraestrutura. A percepção do mundo diversifica-se e expande-se em diferentes 

interligações, com a velocidade e o alargamento espacial constituindo-se em referenciais 

do que Augé (2007) classifica como sobremodernidade: “O mundo da sobremodernidade 

não tem as medidas exatas daquele em que cremos viver, porque vivemos num mundo 

que ainda não aprendemos a olhar. Teremos de reaprender a pensar o espaço” (Idem: 34). 

É um cenário no qual o espaço assume contornos culturais. Ao discorrer sobre sua 

visão de não-lugares99, Augé sublinha ainda a questão do corpo, torna-o elemento 

perceptivo, “com as suas fronteiras, os seus centros vitais, as suas defesas e as suas 

fraquezas, a sua couraça e os seus defeitos” (Idem: 35). 

Nesse contexto, a expansão da memória coletiva resultante da intergeracionalidade, 

com a convivência de três e mesmo quatro grupos geracionais distintos, acarreta 

mudanças significativas. Na junção de presente e passado com perspectivas sobre projetos 

 
99 Segundo Augé (2007), não-lugares são espaços como os de transição, nos quais nossa permanência não 

chega a deixar marcas ou que nos marcam de forma não indelével. 
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futuros, o homem, não raro, perde-se em uma mescla difusa que espelha a imprecisão 

com que contempla o próprio ato de existir. A fugacidade do tempo, em um quadro 

histórico como o contemporâneo, em que os acontecimentos se sobrepõem e se alteram 

de modo contínuo, desestabiliza os pontos de apoio e as perspectivas concretas do 

presente100.  

A complexidade do tema é acentuada ao se observar a segmentação no uso dos 

espaços urbanos. Se as possibilidades atuais encolhem distâncias geográficas, também 

afastam das áreas mais vizinhas, reduzindo, inclusive, níveis sensoriais de pertencimento 

(Ascher 1998; Sennet 1997). Diluir a capacidade de percepção do ambiente próximo, 

físico e relacional, provoca um distanciamento que se traduz em dificuldades de interação. 

Assim, reduzem-se eixos concretos de memória e se contribui para a automatização dos 

gestos e a insensibilização pessoal e social. 

No dias de hoje, os espaços refletem uma sensação ambígua entre a liberdade nunca 

antes alcançada, não restrita a aspectos geográficos, e a incapacidade de criação de laços 

profundos, de tomada de posse objetiva e subjetiva. Zygmunt Bauman (1999) aborda esse 

ponto, afirmando que “em vez de homogeneizar a condição humana, a anulação 

tecnológica das distâncias temporais/espaciais tende a polarizá-la” (Idem: 21). Para o 

sociólogo, no momento em que as distâncias deixam de ser portadoras de significado, “as 

localidades, separadas por distâncias, também perdem seu significado” (Ibidem).  

No decorrer desse processo, emerge um outro fator, criando um dos paradoxos do 

mundo atual: se, por um lado, a Terra “reduz-se” em termos de acesso, por outro, pela 

percepção das distâncias e dos universos que nelas se inserem, ocorre o crescimento da 

busca por particularismos, por raízes, levando a um movimento ainda mais restrito: o da 

ênfase no indivíduo. Augé (2007) o considera característico da sobremodernidade e 

afirma: “Nas sociedades ocidentais, pelo menos, o indivíduo quer-se um mundo. Entende 

 
100 A liquidez e fugacidade temporal, social e espacial com que se confronta o homem contemporâneo são 

aspectos ressaltados em estudos de autoria de Assmann (2011), Augé (2007), Bauman (1999; 2007), Pol 

(2002) e Sennet (1997), entre outros. Segundo Augé (2007): “A história acelera-se. Mal temos tempo de 

envelhecer um pouco, e eis que o nosso passado se torna história, que a nossa história individual pertence 

à história. (...) A história corre-nos atrás dos calcanhares. Segue-nos como a nossa sombra, como a morte” 

(Idem: 26). 
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interpretar por e para si próprio as informações que lhe são fornecidas” (Idem: 35). Na 

posse de informações abrangentes e amplamente compartilhadas, instaura-se um quadro 

no qual se acentuam perspectivações identitárias de elevado teor individualizado e 

subjetivo. 

Aleida Assmann atenta para a forma como a relação entre memória e identidade, 

pessoal e coletiva, impõe-se com maior visibilidade a partir do final do século XX:  

 

O nexo entre recordação e identidade ganhou, a partir dos anos 1980, uma nova 

relevância. Ela tem a ver com a dissolução e a recuperação de fronteiras 

políticas e culturais pelo mundo inteiro. (...) Definir-se hoje significa 

posicionar-se nos âmbitos do sexo, da ética e da política. (...) Em suma: 

definimo-nos a partir do que lembramos e esquecemos juntos. Reformulação 

da identidade sempre significa também reorganização da memória, o que 

também vale, como bem sabemos, para a comunidade e não menos para 

indivíduos. (Assmann 2011: 69ss.)  

 

Segundo Izquierdo (2011), é do conjunto dessas memórias comuns que se constrói, 

inclusive, a história de uma nação, em interligações constantes entre individual e 

comunitário. Para o autor, pesquisas sobre aspectos neurobiológicos presentes na 

memorização e no aprendizado demonstram a junção entre memória e identidade: “O 

acervo de nossas memórias faz com que cada um de nós seja o que é: um indivíduo, um 

ser para o qual não existe outro idêntico” (Idem: 12). Em uma valorização crescente do 

significado da memória, destaca não representar ela apenas o passado ou o presente 

compostos a partir do conjunto de nossas lembranças, mas, inclusive, o futuro. Dessa 

forma, nossas memórias “não só nos dizem quem somos, como também (...) nos dizem 

quem poderemos ser. (...) Não somos outra coisa se não isso; não podemos sê-lo” 

(Ibidem). 

Como extensão da memória, a escrita é um poderoso instrumento de conexão e 

diálogo, e esse aspecto se intensifica no relato escrito de uma pessoa idosa, que assim 

responde a um desejo de permanência101. Escrever implica comunicação, seja com um 

 
101Trajetórias alteradas pelo exílio e tentativas de reencontro, de si e do outro, por meio da linguagem escrita 

são aspectos observados em Um livro em fuga, de Edgar Telles Ribeiro (2008). No romance, a mobilidade 

do protagonista associa-se à palavra na busca pela recuperação de vidas e memórias que se perdem no 

demenciamento materno: “Observo mamãe, sentada na sala. Os ombros curvados, um raio de sol sobre a 

cabeça, ela traz um livro aberto ao colo. A sua é a melhor das derivas. Se depender de mim, o tempo, por 

ela, não passará” (Idem: 162). Não obstante, são esforços inúteis frente ao inevitável da passagem do tempo 

e do progredir da doença: “Ela sorri com infinito desânimo. Descobrirei, com o passar dos dias, que sua 
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outro externo, seja com um outro dentro de nós e com o qual precisamos encontrar vias 

possíveis de contato. Porém, para que tal se concretize, a possibilidade de compreensão 

mútua do material escrito é fundamental e procede de um aprendizado consciente e 

voluntário. Sem a habilidade de escrever, ler e interpretar, serão apenas sinais gráficos 

tracejados em uma folha de papel, aglomerados em cenas e construções inacessíveis.  

Compreender um texto implica a existência de um saber compartilhado entre autor 

e leitor, a própria origem do termo “texto” procede do verbo latino texere, sendo textus o 

particípio passado. Texere remete à ligação, a uma estrutura de pontos entremeados que, 

ao se vincularem, produzem um objeto. Porém, uma palavra não se constitui no objeto, 

no espaço ou na realidade por ela representados. Não vemos nem sentimos o mesmo, cada 

palavra nomeia do mesmo modo um conjunto de diferentes formas de ver e adquire o 

sentido que o aprendizado lhes dá. Assim, constitui-se de um aspecto biológico, a forma 

como nosso corpo está constituído para ver o mundo, de um aspecto cultural e de uma 

espécie de contrato linguístico entre as pessoas com o objetivo de viabilizar a interação e 

a comunicação. 

Conforme registra Jan Assmann (2008) em Religión y memória cultural, o uso da 

escrita responde, quando de seu surgimento, a necessidades burocráticas de 

armazenamento de dados mais do que à comunicação pessoal ou filosófica. O autor 

destaca que a transmissão de mitos e textos ficcionais encontrava soluções eficazes com 

a oralidade e a representação teatral, entre outros meios, sendo a invenção da escrita em 

grande parte resultante da constituição de territórios e da exigência de manutenção e 

definição de seus contornos geográficos, políticos e econômicos. Referindo-se aos 

primórdios, verificados na sociedade egípcia antiga, Assmann (2008) ressalta esse 

aspecto:  

 

Cuando hablamos en escritura en este contexto no debemos pensar en el 

significado que tiene hoy en día. La escritura era la forma más importante de 

dominar el mundo. Poder escribir y saber administrar eran una y la misma cosa. 

El objetivo que se perseguía con la formación de escriba no era el calígrafo o 

escritor, sino sacerdote o funcionario. Más allá de la burocracia y de los 

templos no había necesidad de libros ni de mercados de libros. (Idem: 150)  

 

 
melancolia tem um pé em uma frustração específica: sente-se impotente para convencer o mundo de que 

não pode melhorar, pois sequer sabe o que tem, ou onde está” (Idem: 79). 
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Em épocas posteriores, o quadro altera-se, e o uso da escrita é disseminado como 

instrumento de preservação de fatos e dados, bem como de diálogo com o outro afastado 

geográfica ou temporalmente. Na liquidez da sociedade contemporânea, seu uso assume 

um papel primordial. A oralidade é hoje concebida como de subsistência restrita, mesmo 

relatos familiares perdem-se no período de poucas gerações. Ainda, no estudo acima 

citado, Assmann afirma que as investigações mais recentes sobre história oral sinalizam 

para um período de oitenta, no máximo cem anos como o de manutenção de uma história 

divulgada oralmente: “Eso es lo más lejos que llega una memoria encarnada, que no sólo 

se remite a experiencias propias, sino a experiencias comunicadas por otros” (Idem: 44).  

Ao escrever suas memórias ou percepções momentâneas, o idoso envolve-se em 

um universo de códigos e simbologias, nem sempre acessível aos demais, com 

significados não raro restritos a familiares próximos102. Aqui, é necessário colocar uma 

situação mais complexa, a do uso da escrita em momentos de perda de controle, em 

quadros de demência que impossibilitam o acesso pelo outro externo ou mesmo a 

retomada do texto pelo próprio idoso.  

Isoladas, as palavras e sinais não permitem uma compreensão posterior, perdendo 

grande parte de seu objetivo inicial. Não obstante, ainda quando nesse formato, como 

elementos desconexos, são uma forma de diálogo, ou pelo menos a sua busca, 

expressando o próprio estado mental que seu autor atravessa. Como no caso da oralidade, 

poucas gerações encontrarão pontos de contato. Contudo, ao serem lidos como memória 

social, esses relatos, em sua forma oral ou escrita, dizem da participação do indivíduo na 

comunidade e estendem sua permanência, contribuindo para a formação de um catálogo 

de opções de conhecimento.  

Ao aceitarmos a ideia de que somos constituídos de bases sociais e culturais, torna-

 
102 No estranho diário escrito pelo avô da personagem protagonista de Diário da queda, de Michel Laub 

(2011), relatam-se como idílicas situações cuja realidade foi carregada de sofrimento. Como o avô, o pai é 

também diagnosticado com Alzheimer e ingressa em um processo de tentativa de permanência por meio da 

narrativa. Contudo, se o avô relata os fatos como gostaria que tivessem ocorrido, a escrita paterna objetiva 

não a idealização, mas a memória: “embora tudo fosse um pouco mórbido eu não poderia me opor ao que 

virou a grande distração do meu pai: as horas no escritório como o meu avô, um projeto mais ou menos 

como o do meu avô, um livro de memórias com os lugares aonde o meu pai foi, as coisas que ele viu, as 

pessoas com quem falou, uma seleção dos fatos mais importantes da vida dele durante mais de sessenta 

anos” (Idem: 93). 
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se necessário pensar nos prejuízos decorrentes da saída gradativa do idoso dos espaços 

públicos. Na relação do homem com sua identidade, perpassa a noção de grupo; o olhar 

do outro oportuniza oposição e semelhança, permite relativizar e compreender diferentes 

pontos de vista. A redução de mediações externas implica maior concentração em filtros 

internos, fixa percepções individuais e torna difusos entendimentos sobre o que é real e o 

que resulta de um acúmulo de emoções particulares.  

É uma percepção conjunta indivíduo-espaço-sociedade que se reforça na ficção. 

Histórias individuais interagem com histórias coletivas e imagens literárias, criando 

novos significados e referências. À escassez ou abundância de espaços de acesso, o 

homem acresce a presença de espaços ficcionais, mudando suas concepções sobre a 

abrangência do conceito, sempre tão no limiar entre a captação de um retrato e a 

generalização, à qual se segue a construção do estereótipo.  

Ficcionalmente, na descrição de um espaço ou personagem particular, o significado 

universal pretendido desfaz fronteiras e eleva o risco de generalizações. Assim, de forma 

apenas aparentemente contraditória, a ficcionalização do individual mostra-se 

generalizante, em uma linha tênue e difusa que, quando ultrapassada, liga o retrato 

individual ao estereótipo. Nesse contexto, espaço e narrativa assumem-se instrumentos 

capazes de permitir a construção identitária ou, pelo contrário, de diluir e restringir 

aspectos constitutivos de personalização.  

 

1.1. Marginalidade e revalorização do espaço 

 

Antes mesmo de falar de espaço na literatura, mais concretamente na ficção, impõe-

se pensar no próprio espaço literário; e falar nele, reconheçamo-lo, é pisar em terreno não 

completamente definido. Caracterizado pela interdisciplinaridade, abarca distintos 

significados e conjunturas. Para Brandão (2013), podemos estar a referir-nos ao espaço 

descrito, à forma como essa descrição se processa, ou mesmo a um espaço que, “apesar 

de não ser em si literatura, possui características literárias, revela-se propício a que a 

literatura se exponha” (Idem: 03). Mais do que aspectos topográficos, profere, “trata-se 
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de questionar não somente o espaço vivenciado, mas também a habilidade de imaginar o 

espaço além da sua vivência” (Idem: 05).  

Nesse contexto, Bourneuf/Ouellet (1976) atentam para a relação “implícita ou 

explícita” observada, “por um lado, entre o autor e o leitor virtual, e, por outro, entre um 

narrador e um narratário, quer este seja designado ou somente subentendido” (Idem: 100). 

Butor (1974), por sua vez, em “O espaço no romance”, concebe a cidade como “um 

conjunto de trajetos” (Idem: 45), trajetos estes que a presença do homem interpreta, 

conferindo-lhe organização e sentido.  

Em comum, os autores destacam a necessidade de um coletivo de significados de 

conhecimento mútuo entre leitor e escritor para que se viabilize o diálogo com a obra. Na 

literatura, esse processo vem permeado de uma sensibilidade moldada continuadamente 

e conscientizada quando da escrita e da leitura ou, não raro, percorrendo mesmo de forma 

inconsciente os atos de criação e interpretação. O objeto assim representado é múltiplo, 

com uma diversidade delineada pela presença do tempo e do espaço. No momento da 

leitura, inclusive, espaços e objetos do universo presente do leitor, nem sempre 

percebidos com nitidez, diluem-se, envolvidos por um outro espaço, o das evocações e 

emoções que o texto escrito desperta: 

 

Assim como toda organização das durações do interior de uma narrativa ou de 

uma composição musical: retomadas, voltas, superposições, etc., só pode 

existir graças à suspensão do tempo habitual na leitura ou na audição, assim 

todas as relações espaciais que mantêm as personagens ou as aventuras que me 

são contadas só podem atingir-me por intermédio de uma distância que eu 

tomo com relação ao lugar que me cerca. (Butor 1974: 40) 

 

É uma viagem pelo romance que Butor descreve como “périplo”, ou seja, uma 

“circum-navegação” em torno a algo que envolve uma ida e um retorno, um retorno que 

nos traz modificados e, dessa maneira, também modifica o espaço que nos cerca. A 

relação espacial própria com o lugar em que se encontra o leitor ressurge alterada no 

absorver de uma obra que leve para visões alheias, o olhar do outro sobre o espaço 

interfere, assim, na visão desse espaço em um momento posterior à leitura: “a distância 

romanesca não é somente uma evasão, ela pode introduzir no espaço vital modificações 

inteiramente originais” (Idem: 41).  
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Como já ressaltado por Bakhtin (1997, 2014) e Foucault (1997, 2004), a localização 

de uma cena, mesmo a simples presença ou ausência de um objeto, reorientam a 

representação e a leitura. Cenários amplificam sentidos e acrescentam informações de 

forma sutil, sem a exigência de digressões detalhadas. Há nuances, expectativas e ações 

envolvidas no espaço que se mostra visível, as distâncias, maiores ou menores, são 

trajetos que se diferenciam conforme quem os percorre, são espaços possíveis ou 

universos não acessíveis a todos, são concretude e significado. Hierarquizações sociais, 

aspectos culturais e épocas históricas podem ser vislumbrados no acesso ou vedação a 

determinados recintos, acarretando descrições não formuladas, mas pressentidas pelo 

leitor103.  

Na configuração da personagem idosa, esta se constitui como um corpo em meio a 

um espaço, em uma interação em que ambos, corpo e espaço, reagem mutuamente e se 

modificam, tornando-se voz e significado na trama que relatam. Há uma consciência, 

plena ou parcial, quanto ao impacto que o cenário elaborado provocará no leitor, um 

direcionar que se concretiza pelos deslocamentos inseridos, ocorram esses em planos 

espaciais próximos e efetivos, como o quarto, o jardim, a cidade, ou em planos distantes 

e imaginários, nos quais o exótico e o sonho predominam. O movimento mostra-se, assim, 

ferramenta útil para marcar espacialidades e, igualmente, a passagem do tempo (Bakhtin 

2014; Bourneuf/Ouellet 1976; Ryan 2014). 

É no século XVIII que a presença do espaço na literatura cresce em importância, 

ampliando-se ainda mais no século seguinte, impulsionada pelas novas descobertas e 

possibilidades científicas observadas no período. Com o Naturalismo e a difusão das 

 
103 Os trajetos diferenciados seguidos pelos carteiros que atuam na comunidade onde vive Otto, o idoso 

protagonista de Noites de alface, de Vanessa Barbara (2013), denunciam modos muito distintos de perceber 

e vivenciar o quotidiano. A disciplina rígida com que Aidan, carteiro substituto, segue o tracejado 

previamente definido fascina não apenas Otto, mas seu vizinho, Taniguchi, este nos poucos momentos de 

lucidez que lhe permite um processo de demenciamento que o acometeu na velhice tardia. Assim como os 

trajetos seguidos pelos carteiros, espaços delimitados nos jardins das casas, pacotes enviados de uma porta 

a outra, áreas de acesso amplo ou restrito, frases não concluídas e camisas demasiado amassadas mostram-

se elementos cúmplices da história que Otto, com dificuldades de se adaptar após a morte da esposa, tenta 

inutilmente decifrar: “Quando Ada morreu, as roupas ainda não tinham secado. O elástico das calças 

continuava úmido, as meias grossas do avesso, nada estava pronto. Havia um lenço de molho dentro do 

balde. Os potes de recicláveis lavados na pia, a cama desfeita, os pacotes de biscoito abertos em cima do 

sofá – Ada tinha ido embora sem regar as plantas. As coisas da casa prendiam a respiração e esperavam. 

Desde então, a casa sem Ada é de gavetas vazias” (Idem: 9).  
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teorias deterministas, consolida-se o seu papel, levando a mudanças significativas e 

concedendo à natureza uma posição de destaque como componente capaz de interligar 

personagem, sentimento e ação: “A revelação das personagens pelo meio ambiente é uma 

concepção presente em muitos romances importantes do século XIX, como um processo 

de caracterização entre outros ou como uma teoria de pretensões científicas” 

(Bourneuf/Ouellet 1976: 151).  

Porém, as críticas posteriores ao determinismo refletem-se na literatura e, no final 

do século XIX, ocorre um novo deslocamento, a descrição do espaço sai de um papel 

central determinante da ação para uma condição secundária, torna-se percebido a partir 

do agente dessa ação, o texto mostrando “com frequência o espaço ambiente através dos 

olhos de uma personagem ou do narrador” (Idem: 152). Essa oposição às teorias 

deterministas encontrou eco na tendência historicista de cunho temporal, o que levou a 

que o espaço em estudos literários recebesse pouca atenção na primeira metade do século 

XX, só voltando a exercer um papel priorizado após a virada espacial104 dos anos 1980-

1990.  

Em artigo publicado no ano de 2010, intitulado “O lugar teórico do espaço ficcional 

nos estudos literários”, a pesquisadora Gama-Khalil atenta para essa presença reduzida, 

exemplificando com nomes referenciais, como Vítor Manuel de Aguiar e Silva (2002) 

que, no seu livro Teoria da Literatura, ao abordar o romance, concede atenção 

privilegiada a elementos como personagem e narrador, em detrimento da parte conferida 

à espacialidade. Da mesma forma, menciona Philippe Hamon, em Categorias da 

narrativa (1976), no qual o estudo do espaço aparece em um capítulo centrado na 

descrição, com uma “perspectiva negativa” e subalterna, sendo visto como acessório, sem 

uma função verdadeiramente essencial ao contexto da obra.  

 
104 A “virada espacial”, ocorrida nos anos 1980-1990, constituiu-se na valorização de abordagens espaciais, 

com o incremento do debate de questões ligadas aos processos de urbanização e globalização, o que trouxe 

o espaço para o centro de estudos não apenas na área da geografia, mas nas mais diversas disciplinas do 

conhecimento. Brandão (2013) salienta a força do movimento junto às Ciências Humanas, “que passaram, 

com frequência considerável, ora a se dedicar explicitamente à questão do espaço, ora, de modo mais difuso, 

mas não menos significativo, a fazer uso de um léxico de inspiração espacial. Chega-se a cunhar a expressão 

spatial turn – virada espacial – que abarca não somente as transformações de natureza propriamente teórica 

relativas ao termo, mas também aquelas vinculadas à vivência do espaço como categoria empírica, 

socialmente determinada e determinante” (Idem: 49). 



 

137 

Essa é uma ideia que acompanha abordagens encontradas em outro texto referencial 

em termos de teoria da literatura, “Narrar ou descrever?”, de Georg Lukács (1965), no 

qual se contrapõe a noção estática do espaço com o poder dramático do enredo, da 

narração. Gama-Khalil chega a afirmar: 

 

Todas as exposições teóricas que, para tratar do espaço, seguem a oposição 

lukacsiana entre narração e descrição, desconsideram a riqueza da 

espacialidade na ficção literária e, em consequência, não conseguem servir 

de base teórica para a análise de muitas obras em que o espaço não é mero 

integrante da cena descritiva. (Gama-Khalil 2010: 220) 

 

A marginalidade observada em Lukács mantém-se na crítica estruturalista 

formalista. Todorov, Genette, Bourneuf/Ouellet seguem abordagens similares, defende 

Gama-Khalil, com a narração envolvendo os acontecimentos, de teor dramático e 

temporal, e o espaço ligado à descrição de objetos e seres. Mudanças significativas só 

começariam a ocorrer a partir dos estudos de semiologia literária divulgados por Yuri 

Lotman em La stucture du texte artistique, de 1973: “Lotman, ao contrário dos outros 

teóricos, vê no espaço um elemento que aloja em si os múltiplos sentidos de uma cultura” 

(Gama-Khalil 2010: 221). 

Antje Ziethen, em “La littérature et l’espace”, de 2013, reforça essa posição. 

Segundo a autora, “a dimensão temporal da história” foi amplamente priorizada pelos 

pesquisadores até a primeira metade do século, com a ressalva de duas vozes destoantes: 

Mikhail Bakhtin e Yuri Lotman, para quem “l’organisation de l’espace fictionnel est 

spéculaire de la vision du monde qui s’y rattache” (Ziethen 2013: n.p.). 

Bakhtin (2014) e Lotman (1973) enfatizariam o poder do espaço como capaz de 

traduzir a sociedade na qual se insere, seja pela sua presença, seja pela sua exclusão do 

texto. Bakhtin, com seu conceito de cronotopo, observa a forma como o tempo insere-se 

no interior da obra por meio da interpretação do espaço apresentado pelo autor, 

ocasionando uma espécie de “condensação artístico-literária” entre percepções espaciais 

e temporais da realidade. Por sua vez, a abordagem de Lotman prioriza as “relações 

espaciais” em detrimento do tempo e da “dimensão metafórica” da espacialidade contida 

em um texto. Ziethen (2013) destaca esse como um aspecto que diferencia os dois autores, 

ainda que se aproximem em suas perspectivas de reconhecimento da importância do 

espaço em uma época na qual a história direcionava seu enfoque à temporalidade. 



 

138 

Após um período em que a teorização literária tendeu a valorizar o texto como uma 

construção linguística autônoma, revalorizam-se, sobretudo a partir do último quartel do 

século XX, as relações entre os textos e a experiência humana do mundo. Saindo de uma 

posição acessória, o espaço reassume uma função protagonista dentro da narrativa, 

aproximando-se da noção de representação e distanciando-se do papel de mero elemento 

descritivo. 

Essa nova abrangência da análise estética alarga as expectativas dos estudos, 

acrescentando potencialidades a partir da vinculação entre espaço real, fictício e 

imaginário, como o afirma Brandão (2013: 35), frisando que a dimensão do espaço, 

decorrente de observações empíricas, de teor geopolítico e econômico, encontra-se em 

um discurso espacial que engloba áreas distintas do conhecimento humano.  

Exemplificativas são as investigações efetuadas com base na semiótica, nas quais a 

política, a filosofia e a antropologia, dentre outras, se encontram interligadas, conjugando 

questões físicas e simbólicas, as últimas com sentido fortalecido no universo literário, por 

sua importância como instrumento de criação da obra ficcional. Se essa multiplicidade de 

perspectivas acarreta fragmentação da análise, também amplia possibilidades de 

percepção do mundo, viabilizando a abertura de caminhos antes inatingíveis (Kirchof 

2003: 64).  

A partir da proximidade entre distintas áreas, em especial a interligação da literatura 

com a geografia, constroem-se instrumentos comuns de compreensão, mesmo um pensar 

geográfico-literário, como pode ser observado nos trabalhos de pesquisadores ligados à 

geocrítica, à geografia literária, ao pensamento-paisagem e à geopoética, entre outras 

linhas de investigação difundidas de modo crescente a partir dos anos 1980-1990 (Ziethen 

2013). 

Soja (1993) enfatiza esse aspecto, ressaltando a centralidade exercida pelo espaço 

em debates contemporâneos: “Uma geografia humana nitidamente pós-moderna e crítica 

vem tomando forma, reafirmando impetuosamente a importância interpretativa do espaço 

nos confins historicamente privilegiados do pensamento crítico contemporâneo” (Idem: 

18). Uma redefinição que não deve ser considerada de modo simplista, alerta, e sim 

compreendida como um todo diversificado e complexo. A centralidade agora concedida 
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ao espaço constitui-se a partir de fontes e perspectivas heterogêneas, nunca isoladas, 

expressa questões políticas, econômicas e culturais e reflete a instauração de novas formas 

de pensamento (Idem: 60)105.  

Brandão (2013) atenta ainda para uma linha denominada “espaço-pensamento”, a 

qual, não excluindo o político, “aborda o espaço como sinônimo de pensamento, o que 

implica inicialmente uma discussão de cunho filosófico” (Idem: 42). Aqui, o autor inclui 

as pesquisas efetuadas por Bachelard, Deleuze e Guattari, a partir de, por um lado, um 

prisma metafísico, ligado ao plano das ideias, e, por outro lado, um plano hermenêutico, 

com base no sistema relacional humano, “enfatizando não o Ser, mas o Estar” (Idem: 43). 

Sublinha-se que a presença do espaço em um romance não é aleatória, mas ordenada 

a partir de um objetivo predefinido, é artifício. Contudo, em sua artificialidade, permite 

uma melhor percepção do real. Nesse contexto, Ziethen (2013) registra o caráter 

interdisciplinar das abordagens literárias mais recentes, constituindo-se a metalinguagem 

uma de suas principais características. Para a autora, a ideia do espaço como mero 

elemento decorativo ou pano de fundo já foi rejeitada pelas pesquisas mais recentes sobre 

o tema. O espaço impõe-se, assim, como elemento partícipe, agente significativo da 

trama, e deve ser pensado como “moteur de l’intrigue, véhicule de mondes possibles et 

médium permettant aux auteurs d’articuler une critique sociale” (Idem: n.p.). 

A partir da observação do modo como espacialidades influenciam e são 

influenciadas pela vivência humana e pelo relato dessas vivências, permite-se vislumbrar 

o encadeamento entre conexões temporais e geográficas, o significado que o espaço 

adquire no quotidiano do idoso e a sua representação por meio do texto ficcional. 

Há um teor político em qualquer perspectiva de análise que seja adotada, com a 

necessidade de conscientização quanto a aspectos de inclusão e exclusão presentes no uso 

de conceituações espaciais. Ainda que o olhar do escritor busque a universalidade e queira 

 
105 Brandão (2013), em suas análises acerca do imaginário diversificado atualmente abrangido pela noção 

de espaço, segue uma linha similar à de Soja (1993). Para o pesquisador brasileiro, os conceitos de “livro” 

e de “cidade” assumiram tal proporção simbólica que se mostram capazes mesmo de sintetizar “o ideal da 

razão humana”, sendo, “de certa forma, dois dos mais representativos signos da modernidade ocidental” 

(Brandão 2013: 37). Assim, traz para a perspectiva literária as suas discussões sobre o espaço, abordando 

sua presença e simbologia no universo ficcional.  
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abranger o máximo possível do que forma o homem, a sua percepção de espaços parte de 

significados próprios que esperam encontrar eco no leitor, com uma amplificação de 

vozes diversificadas que tanto pode resultar em uma rede profícua de ressonância como 

em isolamento.  

Escrever sobre o espaço/lugar ocupado por um idoso é descrever um universo que 

se expande até abarcar toda a sociedade na qual se encontra integrado, é um microespaço 

que contém o macro, como já afirmava Bachelard. Percebido por meio dos sentidos 

físicos, o espaço impregna-se de significados e, na passagem do olhar para a reflexão, 

pode tornar-se simultaneamente lugar da palavra e palavra do lugar. Processo similar 

ocorrerá no momento da leitura ( Bachelard 2008; Brandão 2013; Tuan 1990). 

 

1.2. Poéticas do espaço 

 

Como estruturas capazes de interligar os universos interior e exterior do indivíduo, 

os espaços de uma casa remetem aos objetos e seres que resguardam, impregnando-os de 

significados que em muito transcendem a realidade que lhes deu origem. É pela ação 

humana que um espaço se converte em um lugar. Nessa perspectiva, todos os sentidos 

combinam-se em interações infinitas, objetos, cheiros e sons envolvem e provocam 

familiaridade. 

Assim, o ato de habitar torna-se uma experiência profundamente marcada pelo afeto 

e se consolida no encontro com a casa da infância, morada primeira, escudo pessoal, 

refúgio, presença evocada por meio da lembrança e da espacialidade (Bachelard 2008; 

Soja 1993). Ao compreendermos o ser humano como constitutivo da casa que habita, esta 

se transforma em história compartilhada entre paredes e objetos, assumindo especial 

interesse no estudo teórico e na escrita ficcional. 

Nesse contexto, conjuntamente com teorizações científicas sobre espaço e tempo, 

constrói-se um pensar literário sobre o tema. A partir da junção dessas duas áreas, do 

habitar e da palavra, criam-se as imagens que povoam o universo humano e assumem 

particular relevância na velhice, englobando ação transformadora e identificação 
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simbólica, em um processo de apropriação que permite vivenciar um espaço como um 

lugar, viabilizando, mais do que sobrevivência, afeto e identificação.  

Brandão (2013) destaca que “há autores cujo interesse pela questão do espaço não 

é circunstancial e esporádico; pelo contrário, está no cerne de todo um projeto intelectual” 

(Idem: 87), constituindo-se suas obras em verdadeiras poéticas do espaço. Três nomes de 

relevância para a presente tese, pelo olhar que estendem sobre o habitar e a casa, 

enquadram-se nessa categoria: Mikhail Bakhtin, com a ligação de espaço e tempo que 

desenvolve em seu conceito de cronotopo; Gaston Bachelard, com suas diferenciações 

entre conceito e imagem e sua noção de objeto-sujeito; e Yi-Fu Tuan, que centra suas 

investigações na busca de uma melhor compreensão do que as pessoas sentem sobre o 

ambiente que habitam, cogitando diferentes modos de experienciar, desde o sensório-

motor ao tátil, visual e conceitual.  

Ao englobar as dimensões de tempo e espaço no universo literário, Bakhtin utiliza 

o termo “cronotopo”, remetendo à expressão empregada por Albert Einstein em sua 

Teoria Geral da Relatividade. Anteriormente a Einstein, Isaac Newton, já no século XVII, 

aborda a questão. Contudo, a perspectiva newtoniana trabalha essas dimensões como 

ainda não interligadas de forma indissolúvel, o tempo sendo concebido como “se fosse 

uma única linha de caminho de ferro, infinita em ambos os sentidos” (Hawking 2002: 

32), sem princípio nem fim. Essa visão do tempo foi predominante no universo científico 

ocidental, mantendo-se com poucas alterações até o início do século XX.  

No ano de 1915, Albert Einstein apresenta uma perspectiva diferenciada ao unificar 

as dimensões até então isoladas do espaço e tempo: 

  

A relatividade generalizada combina a dimensão temporal com as três 

dimensões do espaço para formar aquilo a que chamamos o espaço-tempo. (...) 

o tempo e o espaço encontram-se inextricavelmente ligados. Ao curvar-se o 

espaço, curva-se também o tempo. O tempo tem, portanto, forma. Ao curvar o 

espaço e o tempo, a relatividade transforma-os, de pano de fundo inerte, em 

participantes activos e dinâmicos em tudo o que se passa no universo. 

(Hawking 2002: 35) 

 

Em uma plataforma de conhecimento de característica continuísta, centrada na 

Geometria Euclidiana e nas Leis de Newton, como era a ocidental, as Geometrias Não-

Euclidianas e a Física Relativista efetuaram uma quebra que modificou não apenas essa 
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plataforma, mas toda uma forma de construção e de busca do conhecimento. Tratava-se 

não simplesmente de excluir certezas até então bem definidas, mas de reavaliar essas 

certezas com base em novas estruturas ontológicas.  

Assim, se a perspectiva de Newton ainda hoje fundamenta o modo como um grande 

número de pessoas compreende a questão – o tempo visto como absoluto, surgindo de um 

passado infinito e seguindo uma linha reta de acontecimentos sucessivos até um futuro 

igualmente infinito –, essa abordagem já não se alinha com as pesquisas científicas 

efetuadas após as descobertas de Einstein. No universo científico contemporâneo, tempo 

e espaço formam uma cronotopia na qual os elementos estão interconectados e não 

subsistem independentes um do outro. 

Bakhtin apropria-se desse conceito, porém, mesmo assumindo similaridades com 

as ideias que direcionam a teoria de Einstein, não utiliza a “cronotopia” no sentido 

específico do adotado nas ciências matemáticas. O autor afirma que, no âmbito literário, 

o cronotopo deve ser entendido como “interligação fundamental das relações temporais 

e espaciais, artisticamente assimiladas” (Bakhtin 2014: 211). O significado dos espaços 

físicos como linhas concomitantes entre passado e presente é abordado a partir dos 

discursos que compõem um grupo social. Essa defesa da diversidade discursiva já se 

constata no seu conceito de dialogismo, concebendo-se como instrumento de 

compreensão e interação entre o real e o literário e relação discursiva com o outro, um 

outro especificado ou não, mas inegavelmente presente (Bakhtin 2010, 2014; Machado 

1995).  

Para o referido pensador russo, os universos real e ficcional são mundos separados 

por uma fronteira que não pode ser esquecida, exigindo cuidado e conscientização nas 

análises. Não obstante, também considera “inadmissível a concepção dessa fronteira 

rigorosa como absoluta e intransponível” (Bakhtin 2014: 358). Dessa maneira, observa-

se um caminho de mão dupla entre o mundo real e o representado, com interferências 

mútuas e contínuas, “numa constante renovação da obra e numa percepção criativa dos 

ouvintes-leitores” (Ibidem). Essa afirmação, por si só, já justifica um estudo 

interdisciplinar de um texto literário e uma observação do real por meio do modo como 
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ocorre sua recriação fictícia, da forma como ele é representado, alterado ou excluído da 

representação.  

Nesse contexto, o cronotopo surge como ponto de conexão, amplia significados e 

possibilidades interpretativas do discurso linguístico, concentrando em um termo todo um 

conglomerado de características histórico-culturais. O enfoque no social como centro de 

uma enunciação reforça a importância das ligações entre a forma e o conteúdo linguístico 

com o espaço e o tempo no qual o discurso se processa106 (Bakhtin 1997, 2014; 

Lopes/Reis 1988; Machado 1995). 

Bakhtin aponta, como característica essencial, o fato de seus modelos cronotópicos 

serem elementos de significado temático e figurativo, instrumentos de organização dos 

acontecimentos, nos quais “os nós do enredo são feitos e desfeitos” e, também, onde se 

configura a significação do tempo: 

 

Desta forma, o cronotopo como materialização privilegiada do tempo no 

espaço é o centro da concretização figurativa. Todos os elementos abstratos do 

romance – as generalizações filosóficas e sociais, as ideias, as análises das 

causas e dos efeitos, etc. – gravitam ao redor do cronotopo, graças ao qual se 

enchem de carne e de sangue, se iniciam no caráter imagístico da arte literária. 

Este é o significado figurativo do cronotopo. (Bakhtin 2014: 356) 

 

Se esses modelos hoje podem ser lidos como representações sociais verossímeis, é 

importante ressaltar que essa leitura deve ser efetuada com as devidas adaptações 

interpretativas, em face das alterações sociais pelas quais passam as sociedades, o que, 

indubitavelmente, implica também mudança conceitual, de perspectiva e de pensamento. 

Ainda, nas “Observações Finais” de seu ensaio, escritas posteriormente, no ano de 1973, 

o autor destaca, como instrumento de compreensão da realidade social efetiva, o conteúdo 

emocional presente no cronotopo, o que assume proporções ampliadas no romance, em 

face de suas características dialógicas. Nesse sentido, na arte, muito especificamente na 

literatura, espaço e tempo são conceitos que precisam ser apreciados de forma conjunta e 

com a consciência da carga emocional que abarcam, sendo mesmo o foco emocional em 

grande parte responsável pela valorização ou não das relações espaço-temporais. 

 
106 Para alguns críticos, como Brandão (2013) e Ziethen (2013), Bakhtin, ainda que unindo conteúdo e 

forma, prioriza o primeiro em detrimento do segundo, em face da sua visão da literatura como fortemente 

ligada ao contexto histórico na qual se insere. 
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Tal como Bakhtin, Gaston Bachelard é também influenciado pelas mudanças no 

pensamento cientifico verificadas após a divulgação da teoria relativista de Einstein. Suas 

investigações direcionam-se para novas fórmulas de metodologia científica que englobem 

uma perspectiva também filosófica, mesclando a historicidade da epistemologia com as 

inovações resultantes do relativismo de Einstein. Seus escritos defendem um “novo 

espírito científico”, separado do senso comum, dos estereótipos, das observações 

opinativas, capaz de criar brechas em um cientificismo até então marcadamente empirista.  

Estudiosos das mais diversas áreas, ligados às ciências humanas e exatas, físicos, 

matemáticos, químicos, filósofos, escritores, críticos, teóricos e artistas plásticos, 

pensadores do conhecimento e do indivíduo, enfim, buscam nos escritos bachelardianos 

esclarecimento, inspiração, estímulo e provocação para abertura de novos 

questionamentos. Para o presente estudo, interessa-nos essa interdisciplinaridade, o que 

viabiliza a observação a partir de diferentes pontos de vista. O olhar de Bachelard 

procurava a diversidade para permitir uma melhor compreensão, o devaneio como 

propulsor do aprendizado e da percepção, a troca constante de informações como o 

caminho para o conhecimento. 

Quebrando a percepção do tempo como continuidade, antes dominante, o filósofo 

trabalha aspectos atinentes ao processo de criação descontinuada, defendendo a 

possibilidade de um instante ser em si um todo e o todo ser composto de um conjunto de 

instantes não necessariamente evolutivos e sequenciais. A partir dessa visão de 

descontinuidade, ainda que sempre inserida em um contexto, dilatam-se as possibilidades 

de simbologias, de significados, aquele momento específico, aquele espaço do sonho, 

aquele instante, assume nova e maior relevância. 

Nessa linha de raciocínio, a ciência acerca-se da poesia por meio da imaginação. 

Para o autor, ao seguirmos uma linha apenas racional, a separação entre razão e 

imaginação é incontestável; porém, ao partirmos de outra perspectiva, a onírica, razão e 

imaginação acabam interligados, ampliam a importância de objetos, vozes e detalhes, 

produzem novas fórmulas de ver e compreender e diversificam o mundo. 

Aqui, o contato de Bachelard com as ideias de Sigmund Freud e, posteriormente, 

de Carl Gustav Jung, mostrou-se decisivo. No século XIX, a visão do homem já não era 
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helocêntrica, mas o surgimento da psicanálise provocou uma nova ruptura. A noção de 

inconsciente e a percepção de sua influência nas nossas atitudes quotidianas retiram do 

homem também o controle sobre sua própria existência pessoal, tema tão caro à sociedade 

de cunho individualista que se consolidava na Europa.  

Não obstante, ainda que partindo das noções freudianas e junguianas, cabe destacar 

que Bachelard se apropria, adapta e altera essas noções, tirando-as de seus contornos 

íntimos e pessoais, em que a divisão da unidade do homem é pensada como sofrimento e 

como um problema, e levando-as para um universo científico, no qual mitos, 

conhecimentos e teorias anteriores precisam ser quebrados e no qual a ruptura e o 

questionamento são acolhidos como positivos.  

A busca pela essência da imagem o leva a considerar as fórmulas psicanalíticas 

excessivamente restritoras. Se os conceitos de anima e animus de Jung são vistos pelo 

filósofo como mais amplos do que a psicanálise ortodoxa freudiana, abarcam uma 

dualidade inserida em definições prévias que também não o satisfaz. Ainda que 

reconhecendo o peso da separação que defende entre imagem, causa e efeito, declara: “as 

causas alegadas pelo psicólogo e pelo psicanalista jamais podem explicar bem o caráter 

realmente inesperado da imagem nova, nem tampouco a adesão que ela suscita numa 

alma alheia ao processo de sua criação” (Bachelard 2008: 2). 

Assim, saindo de um universo de causa-efeito, tão caro à psicanálise, opta por 

noções diferenciadas em termos de conceito, imagem, aprendizado e conhecimento 

científico e se aproxima da fenomenologia, o que se concretiza no transcorrer de suas 

pesquisas ao agregar estudos fenomenológicos de Husserl. 

No momento em que escreve La poétique de l’espace, Bachelard o faz imbuído de 

um modo de pensar a imaginação distinto do observado em seus textos iniciais. Esse 

ponto é marcado pelo filósofo já na introdução do livro, quando desenvolve aspectos 

atinentes ao que denomina “fenomenologia da imaginação”, a qual define como “um 

estudo do fenômeno da imagem poética quando a imagem emerge na consciência como 

um produto direto do coração, da alma, do ser do homem tomado na sua atualidade” 

(Idem: 2).  
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Para Bachelard, a análise deve “entrar na imagem”, perceber seu sentido, seu 

significado dentro do texto no qual se encontra inserida; mais do que conceito, tem um 

sentido em si mesma (Dagognet 1980). Resultado da plenitude da imaginação, a imagem 

buscada pelo filósofo distancia-se igualmente da metáfora, por esta extrair seu sentido de 

um teor anterior, ser “fabricada”, produzida a partir de conceituações teóricas prévias.  

Já Bakhtin (2014), com seus cronotopos, falava em quase metáfora “(quase, mas 

não totalmente)” ao referir-se a como transporta a noção de cronotopia das ciências 

matemáticas para a crítica literária (Idem: 211). O autor afirma que a busca do “real” por 

meio da literatura afasta-se da “idealização” observada no épico e se direciona, no 

romance, à expressão mais realista da vivência e da história humanas. Essa junção do 

histórico e do realista reflete-se em suas análises, em especial no referente à noção do 

espaço, que aparece agora ampla e interligada a outras percepções do termo (Bakhtin 

2014; Brandão 2013; Machado 1995). 

Dentre os exemplos de cronotopos que Bakhtin apresenta com maior detalhe em 

sua obra, destacam-se aqui os do encontro, da estrada, da soleira, da casa e do castelo, 

pelo modo como adquirem um particular significado ao serem inseridos no quotidiano do 

idoso, o que os torna ferramenta de valioso simbolismo na descrição ficcional desse 

quotidiano. 

As limitações de mobilidade enfrentadas pelas pessoas na velhice tardia as levam, 

não raro, a buscar na memória o contato que a distância inviabiliza, realçando uma 

acepção de cunho temporal. Bakhtin (2014) identifica a temporalidade como o sentido 

predominante no modelo de cronotopo que denomina do encontro, o qual também se 

caracteriza pela concentração e intensificação do aspecto emocional. Seja no encontro em 

um momento presente, seja no recuperado pela memória, é a emoção que conduz a cena. 

Os filtros utilizados para identificação e representação partem do presente do idoso, 

agregando um histórico de vivências enquadradas nos mais distintos espaços, alguns 

próximos e acessíveis, outros longínquos, com deformações decorrentes do tempo e da 

memória. 

A conexão entre tempo e espaço engloba aqui o desencontro, mesmo que em um 

encadeamento negativo (não estamos no mesmo lugar ao mesmo tempo). De modo 
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semelhante, perdas, fugas, reencontros, etc., conjugam-se em um contexto no qual 

público e privado aparecem plenos de interligações e constroem uma multiplicidade de 

significados. É um quadro que se amplia quando da imagem da estrada, na qual ocorrem 

situações que implicam reunião ou distanciamento das personagens, a partir dos caminhos 

(concretos ou figurados) a serem percorridos. 

Vinculando-se intimamente à noção de descoberta, à percepção diferenciada e à 

realização de tarefas, a viagem no espaço geográfico torna-se, também, uma viagem no 

tempo, o tempo exterior percorrido aproximando-se do tempo interior vivenciado durante 

a trajetória107. A estrada vincula-se ao movimento, à exploração, ao caminho em direção 

ao outro; porém, da mesma forma, à quebra de laços, ao abandono de uma situação ou 

afetividade, e, fechando o círculo, à possibilidade do retorno, da permanência ou da opção 

por novos percursos. Configura-se mesmo como a macroestrada da vida, um perpassar de 

anos, de práticas e aprendizados. E, no interior de cada uma dessas etapas, tantas outras 

pequenas estradas repletas de histórias e sensações.  

Entre ambos, percursos percorridos e encontros, a soleira da casa, como imagem 

cronotópica ligada à “crise e às mudanças de vida” (Idem: 354), abrangendo não apenas 

a imagem da porta como zona intermediária entre o estático e o movimento, mas, também, 

outras peças da casa ligadas a esse simbolismo, como o corredor, escadas, salas com 

aberturas que transmitam uma mensagem de mutação e de transitório. São espaços nos 

quais as ações se concretizam ou permitem vislumbres de futuros, de expectativas, quiçá 

apenas desejos ainda não formulados, mas já presentes.  

O idoso na janela, com sua ânsia pelo espaço e amplidão que já não lhe são 

permitidos, também se inclui aqui. Assim como encontro e desencontro relacionam-se a 

estruturas similares de construção do ser, a crise que remete à realização e a que a impede, 

ambas têm significados próximos na estrutura e no conteúdo do romance e condicionam-

se mutuamente. A imagem da sociedade atual, caracterizada pela velocidade e mudança 

 
107 Nesse sentido, confere um entendimento distinto ao narrador, que ganha destaque, apresentando-se 

mesmo, em muitos casos, como agente ou testemunha próxima dos acontecimentos, o que agrega 

autoridade à sua função (Bakhtin 2014). Alice, narradora e protagonista de Quarenta dias, de Maria Valéria 

Rezende (2014), relata os caminhos que percorre em sua busca diária por Cícero Araújo, um jovem 

paraibano desaparecido no Sul do país. É pelas ruas percorridas pelo corpo idoso de Alice que os encontros, 

recomeços e despedidas ocorrem e assumem significado: “e fomos, cada uma pro seu lado, eu memorizando 

pontos de referência pelo caminho” (Idem: 232). 
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constantes, aliada à do idoso, estática, de ritmo lento, marcada mais pelo desejo e pela 

impossibilidade do que pela concretização, torna-se propícia para localização e 

interpretação desse conotopo. 

Entretanto, é no modelo da casa, tal como surgia na poética do espaço de Bachelard, 

e, posteriormente, para Tuan (1983), que a imagem cronotópica mais se aproxima da 

vivência quotidiana do idoso retratada pela literatura técnica e ficcional. Na casa 

condensam-se os demais cronotopos, como no homem mesclam-se os momentos de sua 

história, constantemente retomados e reconfigurados. É o ambiente de aconchego que nos 

permite a intimidade e o desnudamento, o olhar para si mais do que para a imagem de si. 

Na literatura, há muitas vezes um elemento cíclico unido à casa, ela é porto de partida e 

de regresso, como um troféu concedido ao viajante que cumpriu o seu destino. É o lugar 

onde nascemos e, também, onde temos o direito de morrer108. 

Bakhtin (2014) aproxima esse modelo do cronotopo do castelo, em uma 

interligação que perde parte de seu significado simbólico na sociedade contemporânea, 

na qual a casa se mostra fortemente marcada pela individualização e pelo distanciamento 

do grupo comunitário. No castelo, mesclam-se questões relacionadas à segurança, ao 

controle e à dependência, entrelaçando o que é “histórico, social e público com o que é 

particular e até mesmo puramente privado, de alcova; a associação da intriga pessoal e 

íntima com a intriga política e financeira” (Idem: 353). Nesse sentido, a junção entre 

público e privado relacionada ao imaginário do castelo permite concentrar “os signos 

patentes e visíveis tanto do tempo histórico, como também do tempo biográfico e 

quotidiano, e, simultaneamente, eles estão unidos na imagem mais densa, fundidos nos 

signos unitários da época, que se torna concreta e tematicamente visível” (Ibidem). 

A conotação atual da casa afasta-se mais do espaço público, com individualizações 

crescentes não apenas no que se refere ao universo de entorno, mas inclusive à própria 

compartimentação arquitetônica interna. Contudo, novos contornos e interpretações 

podem ser feitas na interligação entre esses dois cronotopos, da casa e do castelo, no 

 
108 “Para sempre. Aqui estou”, afirma Paulo, na abertura do romance de Vergílio Ferreira (2008). Em seu 

retorno à casa paterna, contrapõe-se ao movimento sem rumo “pelas ruas, iluminadas” (Idem: 289) da noite 

em que perde Sandra. Na casa primeira, a memória surge como elo entre espaços físicos e temporais, 

remetendo ao reencontro e à permanência, lugar de origem escolhido também como lugar de encerramento 

de jornadas. 
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momento em que observamos o teor que assumem os debates relativos aos limites entre 

proteger e oprimir verificados na assistência recebida pelos idosos, seja quando em casa 

própria, em casa de familiar ou residentes institucionalizados.  

A casa do idoso mostra-se, assim, lugar de memória e aconchego, mas, igualmente, 

espaço no qual a privacidade se perde em ingerências externas de cuidado, mesclando, 

como no cronotopo do castelo, relações de segurança, dependência e poder. Da mesma 

forma, gerações futuras apresentam-se com novas perspectivas. Redes sociais de base 

virtual diluem fronteiras entre público e privado, gerando novos espaços e alterando o 

ambiente relacional.  

Os trabalhos de Bakhtin e Bachelard já eram amplamente conhecidos quando Yi-

Fu Tuan publicou seus primeiros textos em defesa de um novo pensar geográfico, no qual 

o espaço seja observado a partir de uma filosofia de cunho humanista, envolvendo 

ambiente, sentimento, relações e cultura. Suas investigações interligam noções de espaço 

e tempo e indagam acerca do significado das formas entre as quais se movimenta o 

homem em suas vivências quotidianas, sejam essas de cunho individual ou ação coletiva.  

Seguindo uma linha diferencial também abordada por Augé, Tuan (1983) enfatiza 

a subjetividade presente nesse movimento, que termina por provocar alterações 

conceituais significativas: “‘Espaço’ é mais abstrato do que ‘lugar’. O que começa como 

um espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e 

dotamos de valor” (Idem: 06). E essa ação humana, a espacialidade como uso e 

familiarização, efetiva-se quando consolidada como capacidade de ver a si e de ver o 

outro: 

 

Pessoas de diferentes culturas diferem na forma de dividir seu mundo, de 

atribuir valores às suas partes e de medi-las (...) Contudo existem certas 

semelhanças culturais comuns, e elas repousam basicamente no fato de que o 

homem é a medida de todas as coisas. Em outras palavras, os princípios 

fundamentais da organização espacial encontram-se em dois tipos de fatos: a 

postura e a estrutura do corpo humano e as relações (quer próximas ou 

distantes) entre as pessoas. (Idem: 39) 

 

É um processo no qual os objetos se tornam significativos, são vínculos com a 

comunidade e elos de construção de identidade pessoal: é pelo acréscimo de histórias, 

muitas vezes concretizadas em objetos, que tornamos um lugar nosso. Chegar à velhice 
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implica construir uma bagagem diversificada ao longo dos anos, vivências dilapidaram e 

aprofundaram significados, em um contínuo acréscimo de olhares e interpretações109. Se 

o mundo envolve o homem, é esse homem quem, de forma consciente ou não, centraliza 

esse mundo, percebido pelo modo como seu corpo insere-se espacialmente.  

É necessário compreender a essencialidade do ser humano como ente inserido em 

um universo no qual espaço e tempo se diluem e constroem aprendizado, sublinha Tuan. 

Ao afirmar que a familiaridade “é uma característica do passado” (Idem: 142), acentua o 

entrelaçamento entre as noções de espaço e tempo em um contexto de experiência 

pessoal. No universo do idoso, esse sentido se alarga, reforçando-se ainda mais em um 

ambiente institucionalizado que, como espaço distinto do lugar que ocupa a casa, é 

sinônimo de afastamento do ambiente familiar. O esforço exigido na construção de novas 

afetividades, por sua vez, pode ser facilitado quando se permite ao idoso a manutenção 

de objetos aos quais tem apreço, que traz de sua residência anterior110. Porque o lugar, 

mais do que espaço, é relação: 

 

Os velhos casais estão presos ao lugar, mas estão na verdade presos às pessoas, 

aos recursos da comunidade e um ao outro. As pessoas idosas podem não 

querer sobreviver por muito tempo à morte de seu companheiro, mesmo 

quando dispõem de condições materiais para continuar vivendo. Por isso 

falamos em descansar na força de outra pessoa e em morar no amor de outrem. 

Mesmo assim, a ideia de uma pessoa como “lugar” ou “lar” não é aceita de 

imediato. (Idem: 154) 

 

 
109 Presa a um leito de hospital, a personagem idosa de Sôbolos rios que vão, de Lobo Antunes, busca por 

meio da memória os lugares “dantes à entrada do quintal e hoje no interior de si” (Antunes 2010: 11). A 

memória concretiza-se, no texto, em objetos que aproximam a imobilidade da cama hospitalar das rodas da 

bicicleta sem freios da infância, convertendo salas brancas e assépticas em quartos nos quais a mãe, 

prestativa, vinha apagar-lhe a luz. Pessoas, espaços, instrumentos, peças corriqueiras e lugares sobrepõe-se 

em uma estrutura na qual a velhice se impõe carregada de metáforas, poesia, saudades e terror frente à 

percepção de que “era só ele quem falecia, não a vereda de amoras ou a nascente do Mondego, como viver 

sem um amparo, nem sequer os eucaliptos, a solidão do fim e a perda dos pobres tesouros que conservava” 

(Idem: 62). 
110 Segundo Tuan (1983), “É impossível discutir o espaço experiencial sem introduzir os objetos e os lugares 

que definem o espaço. (...) Movemo-nos das experiências diretas e íntimas para aquelas que envolvem cada 

vez mais apreensão simbólica e conceitual. (...) Os lugares íntimos são lugares onde encontramos carinho, 

onde nossas necessidades fundamentais são consideradas e merecem atenção sem espalhafato. A afeição 

duradoura pelo lar é em parte o resultado de experiências íntimas e aconchegantes” (Idem: 151ss.).  

Nas obras ficcionais pesquisadas, o apego a objetos indica um apego maior, a uma vida que se sabe sem 

retorno, a relações afetivas que se perdem, a lembranças de épocas que soam como mais felizes. A descrição 

da indiferença dos familiares frente aos objetos que o idoso vai deixando para trás serve como instrumento 

para descrever o modo como o próprio idoso é gradativamente desligado do ambiente familiar. 
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Pode-se então concluir que, a partir de espacialidades recorrentes em textos 

literários que examinam, Bachelard, Bakhtin e Tuan desenvolvem trabalhos de cunho 

interdisciplinar, unindo a literatura com áreas como a filosofia, a geografia, a sociologia 

e a psicologia, na busca da transformação do espaço em um “instrumento de análise da 

alma humana”, como afirma Bachelard na introdução de A poética do espaço111.  

Bakhtin (2014), ao associar espaço e tempo, fala em cronotopias; Bachelard (2008), 

por sua vez, fala em topoanálise, que conceitua como o “estudo psicológico e sistemático 

dos locais da vida íntima”; e Tuan (1990) utiliza o termo topofilia, como a análise das 

ligações afetivas que tornam o espaço um lugar. No contexto das pesquisas elaboradas 

pelos três autores, a casa apresenta-se em seus diferentes significados, sempre essenciais: 

um lugar para Tuan; um topos, uma imagem de espaço feliz para Bachelard; e, no caso 

de idosos institucionalizados, uma mescla de ambiente ao mesmo tempo protetor e 

opressivo, acercando-se da ideia que Bakhtin formula como cronotopo do castelo. 

 “A casa é nosso canto no mundo. Ela é, como se diz amiúde, o nosso primeiro 

universo” ressalta Bachelard (2008: 24), discorrendo sobre a casa primeira112, marcada 

por expectativas e pelas possibilidades de devaneio, que integra “os pensamentos, as 

lembranças, os sonhos do homem” (Idem: 26). Sem a casa primeira, ligada à infância, 

fortemente aglutinadora e interiorizada, “o homem seria um ser disperso” (Ibidem). Ela 

mantém-se como nosso cenário de aconchego e de fuga em momentos futuros de conflito. 

Nas pesquisas bachelardianas, a casa assume, para o observador, um sentido 

horizontal, como cabana, íntima, espaço de refúgio, ou vertical, do porão ao sótão, 

englobando desde os segredos e medos de um porão escuro e úmido, até a claridade, a 

esperança e as cores de um sótão iluminado pelo sol e recheado de lembranças, de uma 

 
111 Porém, é também na introdução de A poética do espaço que Bachelard (2008) atenta para as 

diferenciações entre uma análise de cunho psicológico ou filosófico e o teor poético da criação das imagens. 

A imagem poética seria única e como tal deve ser observada, não é uma criação moldada por vivências 

passadas, é uma imagem envolvida por sua totalidade, carregando em si um “dinamismo próprio” cujo 

resultado como texto poético receberá diferentes leituras de leitor para leitor, o que transforma o leitor em 

mais do que agente passivo de recepção, ele torna-se partícipe do ato criativo (Idem: 02). 
112Bachelard diferencia a casa primeira da casa sonhada, a última, definitiva e conforme ao planejado, mas 

onde a alegria se reduz em face de ter como marca a realidade, distante do devaneio que a casa primeira 

viabiliza. Na casa sonhada, a racionalidade, a concretude é o elemento que se prioriza. 
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imensidão íntima onde macro e microespaços englobam-se uns aos outros, exterior e 

interior são abarcados pelo olhar valorativo empreendido pelo homem.  

Muito de nossa percepção de espaço e tempo não é consciente, integra-nos por meio 

de sentidos que não são imediatamente perceptíveis, mas estão presentes e serão decisivos 

em uma posterior reconstituição. O que trazemos pela memória, trazemos já em outro 

momento, como interpretação. Por isso, a familiaridade não pode ser reconstruída apenas 

com a intenção racional e imediata, é um processo nem sempre traduzível. 

Contudo, se não podemos manter a familiaridade plena em espaços nos quais ela 

não se processou, podemos, sim, criar novos elementos a partir de uma mescla de presente 

e passado. A faculdade de reconstruir utilizando recursos muitas vezes parcos e dispersos 

é uma característica do ser humano, somos capazes de ajustes e novos envolvimentos, 

apesar de diferenciados, quiçá mesmo mais positivos em diversas situações. Porém, esta 

é uma tarefa complexa, um lugar resulta do nosso sentimento e capacidade de 

experienciar, é uma ação embasada no “conhecimento subconsciente”, mais do que no 

raciocínio lógico. Transformar um espaço em lugar indica convivência, vivência, 

harmonia e conflito, a familiaridade “é uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, 

uma harmonia ímpar de ritmos naturais e artificiais, como a hora do sol nascer e se por, 

de trabalhar e brincar” (Tuan 1983: 203).  

 Discorrendo acerca do impacto da literatura na familiarização e composição de um 

lugar, Tuan profere que “uma função da arte literária é dar visibilidade a experiências 

íntimas, inclusive às de lugar” (Idem: 180). Há um exercício cultural na percepção 

humana do seu entorno, o pessoal e o social juntam-se como construtores de identidade, 

objetos e ritos perduram de forma coletiva, ativando sensações de pertencimento (Augé 

2012; Soja 1993; Tuan 1983).  

Nas obras literárias que serão a seguir analisadas, a velhice parece inicialmente 

assumir proporções de conflito e deserto, de uma linha contínua, indefinida e imutável, 

confundindo-se facilmente com medo, vazio e desesperança. Não obstante, em meio a 

esse aparente despovoamento da alma, o olhar do escritor descobre detalhes que emergem 

e se impõe como realidade ainda rica e heterogênea. Na fuga da assepsia tão próxima do 

estéril, as diferenciações de tom, maciez, volume e espessura são variantes de luz. Como 
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pequenas janelas, abrem brechas e permitem respirar nesse momento da vida em que o ar 

é sempre tão escasso e necessário. 
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Capítulo 2 

Nos primórdios: o espaço secundário da velhice 

 

 

No final da década de 1990, Joel Birman, em O futuro de todos nós, alertava para 

o fato de a imagem da velhice exercer tal influência que não é tanto a velhice em si, mas 

a simbologia de falta de expectativas em termos de temporalidade e projetos futuros, o 

que torna frequentes na terceira idade patologias psicológicas como a depressão, a mania 

e a paranóia (Birman 1997). Mais de vinte anos depois, o cenário alterou-se e observam-

se muitos resultados positivos; contudo, a realidade em geral dos idosos continua 

negativa. 

Se a visibilidade ocorrida nas últimas décadas já concede à terceira idade um papel 

de sujeito, com simbologias próprias, o problema denunciado por Birman persiste e o 

idoso ainda não assume uma função de actante: “reconhecido finalmente como sendo um 

sujeito, ele continua destituído do lugar de agente social e do mundo das trocas 

simbólicas” (Idem: 201). 

Projetos direcionados concentram-se de forma majoritária em atividades que 

viabilizem contato com novas funções e perspectivas após a reforma, que continua a ser 

um marco, apesar de artificial e já contestado, de ingresso na velhice113. O quadro de 

despreparo estrutural e psicológico observado no momento da saída do mercado de 

trabalho reforça imagens negativas e perda de status, obscurecendo possibilidades reais 

de renovação, crescimento e prazer. Às dificuldades acarretadas pela passagem do tempo, 

acrescem-se barreiras sociais e uma rede de sentimentos conflitantes: aversão, medo, 

frustração, carinho e remorso conjugam-se com atitudes carregadas ou de rancor, ou de 

superproteção e vitimização reducionistas, limitantes da independência e autonomia. 

 
113 Não obstante a percepção da artificialidade da ligação reforma-velhice, é preciso reconhecer que a 

reforma é um momento diferenciador, de mudanças sociais e financeiras, suscitando reflexões sobre o 

envelhecimento e o papel até então desempenhado pelo indivíduo. 
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É necessário considerar que a velhice não é apenas a representação concreta da 

passagem do tempo; ela também carrega em si o significado particular dessa passagem 

para cada indivíduo, obrigando a um olhar sobre o passado e sobre como esses anos foram 

vividos. Isso abarca todo o processo do envelhecimento, permanentemente em curso, fuga 

e preparo, tentativas, erros e acertos. 

Essa dificuldade de convivência com o envelhecimento humano não é uma 

prerrogativa da sociedade contemporânea. Ainda que com variações, o anseio pela 

juventude na sociedade ocidental aparece nas mais diferentes culturas e épocas. Se 

verificamos exemplos de idosos descritos como modelos de dignidade, influência e 

sabedoria, o que predomina é um retrato desfavorável em termos de integração social e 

manutenção de poder. 

A documentação para análise da situação do idoso nas sociedades antigas é escassa, 

seja pelo número reduzido desse grupo; seja por então a velhice estar incorporada ao 

mundo dos adultos, com divisões distintas das atuais no referente às fases da vida; seja 

pela inexistência de ritos específicos de passagem como os verificados no ingresso do 

jovem na vida adulta (Àries 2006; Beauvoir 1990; Minois 1987).  

Beauvoir (1990) alerta ainda para o fato de as informações hoje acessíveis não se 

referirem ao quotidiano vivenciado pela maioria da população, mas ao de classes 

privilegiadas, as únicas com recursos capazes de viabilizar uma idade avançada: “os 

idosos pobres não representavam rigorosamente nada. A história, assim como a literatura, 

passa por eles radicalmente em silêncio. A velhice não é, numa certa medida, desvendada, 

senão no seio das classes privilegiadas” (Idem: 111). 

Outro aspecto a ser considerado é o facto de a vida quotidiana como objeto da 

história ser algo bastante recente. Nos escritos históricos antigos e até em textos ficcionais 

e mitológicos, o olhar está dirigido para os grandes feitos e para a interferência dessas 

realizações no conjunto da sociedade, retratando de forma individualizada apenas 

comandantes militares e dirigentes políticos ou espirituais.  

Para Minois (1987), a escassez documental não permite afirmações conclusivas 

quanto à situação dos idosos em sociedades primitivas, porém, permite detectar 

ambiguidades que mesclam concepções de sabedoria e de experiência com decrepitude e 
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sofrimento, englobadas em uma positividade diferenciadora: por ser rara, a velhice era 

percebida como resultante de intervenção divina, o que ampliava o poder simbólico do 

grupo: “Habituados a ver as intervenções do sagrado em todos os acontecimentos 

excecionais, é muito provável que atribuam a longevidade a uma protecção sobrenatural 

ou a certa participação do ancião no mundo do divino” (Idem: 22). 

Nessa conjuntura, o poder do idoso apoia-se em duas funções atribuídas ao 

elemento mais velho do grupo: a de responsável pelo sagrado, interligada com a magia, e 

a de testemunho, portador da experiência. Aqui se atenta para a presença do sagrado como 

construtor de uma imagem dupla, o que se enfatiza durante períodos religiosos 

repressivos: por um lado, a divinização, como curandeiro, feiticeiro ou sacerdote; por 

outro, essa divinização vista como constitutiva do mal, influência perversa sobre a qual 

recai a culpa de calamidades consideradas de origem mística. Se o sagrado diviniza, 

também acontece traduzir-se em demonização.  

O surgimento da escrita viabilizou maiores registros relativos aos grupos 

populacionais, número, localização e costumes, permitindo uma melhor percepção da 

presença dos idosos no conjunto da comunidade. Entretanto, é necessário ressaltar que 

essa mesma escrita exerceu um papel que reduziu a importância do testemunho verbal. 

Por sua vez, o desenvolvimento científico acarretou uma diminuição gradativa do poder 

do idoso como ligado ao sagrado. Ainda que com conotação ambígua, a sacralização 

garantia-lhe um papel crucial, consolidado por meio de sua ação como testemunho, 

transmissor do conhecimento e da história, “um lugar respeitável, que apenas de modo 

excepcional [os idosos] hão-de mais tarde reencontrar” (Idem: 39). 

A limitação de poder com o advento da escrita deve ser assumida, no entanto, com 

algum cuidado, liberta de modelos gerais que idealizem um ou outro período, pois nas 

mais diferentes sociedades são encontrados exemplos de conflitos intergeracionais. Em 

épocas de paz e bem-estar geral, o idoso valoriza-se e valoriza o grupo; em épocas de 

crise, guerra e escassez de alimentos, acentua-se a sua posição de peso, de dificuldade e 

obstáculo a ser isolado e excluído. Uma ambiguidade na percepção da velhice e do 

elemento idoso que se reflete literariamente, consolidando posições dicotômicas vigentes. 
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2.1. O satírico como marca da velhice no trovadorismo galaico-português 

 

É na Idade Média que começam a ser difundidos os primeiros textos literários 

portugueses, ainda que - cabe ressalvar - em face da situação política vigente no período, 

estejamos falando de um cancioneiro galaico-português. Consideradas como constitutivas 

primeiras e essenciais da literatura em Portugal, as cantigas trovadorescas, lírico-

amorosas ou satíricas, alcançam ali seu auge tardiamente, em um período histórico já de 

fragilidade do sistema feudal. Assim, diferenciam-se motivações, conteúdo e estruturas, 

refletindo um cenário distinto dos contornos cortesãos e feudais e abarcando uma 

concepção amorosa idealizada. O amor apresenta-se, mais do que como fisicalidade, um 

sentimento abstrato e propulsor do bem e da virtude (Lang 2010; Lopes 1994; Spina 

1985). 

Referências à velhice são quase inexistentes nas cantigas de amor e de amigo, 

focadas na juventude e mais direcionadas ao galanteio e ao jogo amoroso. Porém, nas 

satíricas, de escárnio e maldizer, que se caracterizam pelo tom depreciativo, os males 

provocados pela passagem dos anos, em especial no relativo ao físico, mostram-se 

material eficaz para ilustrar os defeitos morais denunciados pelo trovador.  

Priorizando o riso e o ridículo, as cantigas satíricas contrapõem-se à percepção da 

“virtude” e do sofrimento como elementos do divino e do libertador. Seus versos relatam 

uma realidade de vícios e hipocrisia; valores moralizantes são, não raro, subvertidos, e o 

lírico-amoroso incorpora tons de obsceno e maledicência. Segundo Lopes (1994), ao 

observarmos suas personagens e referências históricas, torna-se percetível a proximidade 

entre os assuntos abordados e a sociedade na qual transitavam os trovadores e jograis e 

que era por eles descrita: 

 

Descontando os grupos que para eles (e também para o seu público) eram 

periféricos, como burgueses, vilãos, mouros ou judeus, trovadores e jograis 

parecem realmente fazer nas suas chufas uma espécie de jornalismo do 

quotidiano, com uma relativa liberdade de movimentos quanto aos alvos a 

atacar. (Idem: 216ss.)  
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Ressalvando a “variedade de formas, de temas e de recursos” encontrada nas 

cantigas satíricas, o que dificulta levantamentos mais padronizados, Lopes (1994) elabora 

um quadro comparativo dos temas mais frequentes nessas composições. A velhice, ainda 

que não presença majoritária, encontra-se referida e é mote que dá origem à chufa em 

várias cantigas, predominando a sátira à velha devassa.  

Na Idade Média, a valorização feminina liga-se ao seu papel como reprodutora e 

objeto erótico do masculino. É um cenário no qual a mulher idosa é duplamente derrotada: 

com o passar dos anos, perde sua capacidade reprodutiva e distancia-se do conceito de 

beleza vigente, ultrapassada pela mulher jovem, a cujo casamento ou relação amorosa o 

homem pode aspirar caso possua boas condições financeiras.  

Aragão (2003) amplia o levantamento efetuado por Lopes (1994), registrando 

cantigas que, se não citam diretamente, “permitem entrever, ainda que colateralmente, a 

imagem que os compositores faziam da mulher grosseiramente denominada velha” 

(Aragão 2003: 366). A mulher idosa torna-se, na época, encarnação da feiura e do 

grosseiro, ao qual se acresce uma dose extra de injúria e obscenidade quando possuir um 

corpo ainda sexualmente desejante ou demonstrar pretensões de exercício de poder no 

espaço público. 

Nesse contexto, Lopes e Aragão mencionam, entre outras, cantigas como “Achei 

Sancha Anes encavalgada”, de Alfonso X, na qual a imagem da mulher remete a um fardo 

de palha; “Marinha Negra, desventuirada”, de Pero Garcia Burgalês, cujas expressões 

tornam-se de tal modo explícitas e rudes que beiram os limites do grosseiro e do obsceno; 

ou “Elvir’, a capa velha dest’aqui”, de Pedr’Amigo de Sevilha, que se utiliza da 

ambiguidade e do sarcasmo ao relatar as dificuldades enfrentadas por uma mulher em sua 

tentativa de vender uma velha capa já muito usada114.  

“Fea, velha e sandia”, de João Garcia de Guilhaude, é um dos textos mais 

conhecidos do cancioneiro satírico galaico-português. Supostamente elaborada em 

resposta às queixas de uma dama por não ter recebido louvores adequados, a cantiga 

 
114 “Achei Sancha Anes encavalgada”, de Alfonso X - CBN 458;  

“Marinha Negra, desventuirada”, de Pero Garcia Burgalês - CBN 1384 e CV 993;  

“Elvir’, a capa velha dest’aqui”, de Pedr’Amigo de Sevilha - CBN 1658 e CV 1192. 
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aponta três características capazes de desmerecer uma mulher: a feiura, a velhice e a 

estupidez: 

 

Aí dona fea, fostes-vos queixar 

Porque vos nunca louv' en meu trobar 

Mais ora quero fazer un cantar 

En que vos loarei toda via; 

E vedes como vos quero loar: 

Dona fea, velha e sandia! 

 

Dona fea! Se Deus me pardon! 

E pois avedes tan gran coraçon 

Que vos eu loe, en esta razon, 

Vos quero ja loar toda via; 

E vedes qual será a loaçon: 

Dona fea, velha e sandia! 

 

Dona fea, nunca vos eu loei 

En meu trobar, pero muito trobei; 

Mais ora ja un bon cantar farei 

En que vos loarei toda via; 

E direi-vos como vos loarei: 

Dona fea, velha e sandia!115 

 

Joan Vaasquiz de Talaveira apresenta, inclusive, a velhice como o maior temor 

feminino. Em sua cantiga “Maria Leve, u se maenfestava”, a protagonista confessa e 

lamenta seus pecados, contudo, mais do que a situação de pecadora vivida na juventude, 

lamenta a velhice que agora carrega:  

 

Nom sei hoj'eu mais pecado[r] burguesa  

de mim; mais vede-lo que mi mais pesa:  

sõo velh', ai capelam!  

 

Sempr[e] eu pequei, des que fui foduda  

pero direi-vos per que [som] perduda:  

sõo velh’, ai capelam”116 

 

Pero da Ponte, por sua vez, escreve “Marinha Crespa, sabedes filhar”, na qual uma 

soldadeira idosa busca abrigo do frio e é rechaçada, com a alegação de que não deve ser 

concedido o mesmo abrigo e cuidado a um boi velho do que o que se dá a um no auge de 

suas forças: 

 

 
115 “Fea, velha e sandia”, de João Garcia de Guilhaude – CBN 1486 e CV 1097. 
116 “Maria Leve, u se maenfestava”, de Joan Vaasquiz de Talaveira – CBN 1548. 
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Marinha Crespa, sabedes filhar  

eno paaço sempr’ un tal logar,  

en que an todos mui ben a pensar  

de vós; e poren diz o verv’ antigo:  

“a boi velho non lhi busques abrigo.”  

 

E no inverno, sabedes prender  

logar cabo do fogo, ao comer,  

ca non sabedes que x’ á de seer  

de vós; e poren diz o verv’ antigo:  

“a boi velho non lhi busques abrigo.”  

 

E no Abril, quando gran vento faz,  

o abrigo este vosso solaz,  

u fazedes come boi, quando jaz  

eno bon prad’; e diz o verv’ antigo:  

“a boi velho non lhi busques abrigo.”117 

 

Aqui, é importante observar, como o faz Fernanda Falcão, em O vervo satírico, de 

2012, a dupla leitura que essa cantiga permite, a partir de sua integração no ambiente 

medieval. Para  a autora, se as referências à soldadeira aparentam agressividade, podem, 

também, denotar um sentido mais benevolente, como reconhecimento da sua capacidade 

para sobreviver, graças à experiência, nas mais diferentes situações. 

Da mesma forma, Falcão alerta para que não seja esquecida a finalidade lúdica das 

cantigas satíricas, a busca do riso do público a partir de versos embasados em um 

conteúdo crítico: “essa crítica não é, necessariamente, agressiva nem moralista, mas é 

uma chufa que se apoia no objetivo burlesco das sátiras galego-portuguesas” (Idem: 59). 

O que, afirma, leva mesmo à autocrítica presente em algumas obras, nas quais o jogo de 

palavras, os trocadilhos e a ironia utilizam a própria figura do autor como mote satírico 

para provocar o escárnio e o riso118. 

Contudo, ainda que a leitura dessas obras assuma hoje uma conotação mais 

agressiva do que aquela que representavam na sociedade medieval, as expressões “velha” 

e “velho” aparecem, nas cantigas satíricas galaico-portuguesas, sempre ligadas a um 

sentido injurioso de insulto; a descrição da decadência física humana constitui-se, não 

 
117 “Marinha Crespa, sabedes filhar”, de Pero da Ponte – CBN 1628 e CV 1162. 
118 Este aspecto é referido por Lopes (1994), que considera alguns textos de Martin Moxa e de João Airas 

de Santiago como “auto-satíricos”, composições nas quais o trovador “fala dele próprio como se de um 

outro se tratasse, uma curiosa forma de despersonalização” (Idem: 61). 
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raro, em um elaborado cenário artístico no qual se mesclam o grosseiro, o obsceno e o 

caricatural (Lopes 1994; Tavani 2002).  

 

2.2. Velhos e conselheiros: frente à imensidão do mar, a imobilidade 

 

Não é apenas como personagem satírico que a figura do idoso assume contornos 

mais nítidos nas cantigas trovadorescas, ela também aparece como contraponto à paixão 

portuguesa pelo mar e pelas navegações. A busca de novos espaços e o contato com 

culturas diversificadas alteraram o imaginário conjunto do povo português, o que se 

refletiu diretamente na criação literária, seja em termos de descrições físicas e 

geográficas, seja em termos de espaços simbólicos de encontro e de fuga. 

É na Idade Média, entre os séculos XII e XIV, que começam a se consolidar noções 

como fronteira, reino e naturalidade portuguesa, atribuindo novos significados aos 

espaços geográficos ocupados pela população (Mattoso 1998). A importância do 

território e, principalmente, as possibilidades de expansão desse território delineiam-se já 

nesse período, o que se observa com as referências ao mar e à vida dos marinheiros e 

pescadores efetuadas pela poesia trovadoresca.  

Os primeiros registros escritos sobre a temática marinha podem ser encontrados nas 

cantigas de amigo, em especial nas Barcarolas ou Marinhas, nas quais a praia é refúgio 

da jovem que lamenta a partida do amado, pede notícias às ondas e suplica que os ventos 

sejam benfazejos. A grandeza do mar é, assim, colocada lado a lado com a tristeza e as 

saudades que as navegações acarretam. Nesse contexto, o mar torna-se confidente, e 

contemplar suas distâncias e mistérios inspira confissões e versos amorosos, a dor da 

separação ampliada pelos receios, como em “Ondas do mar de Vigo”, do jogral galego 

Martin Codax: 

 

Ondas do mar de Vigo, 

se vistes meu amigo? 

e ai Deus, se verrá cedo? 

 

Ondas do mar levado 

se vistes meu amado? 
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e ai Deus, se verrá cedo?119 

 

As viagens vivenciadas pelos marinheiros e missionários portugueses inspiram 

obras marcadas por descrições de “paisagens, floras, faunas, costumes e religiões, as 

aventuras e peripécias mais fabulosas que as dos romances de cavalaria e as dos poemas 

da Antiguidade” (Lopes/Saraiva 2001: 293). O mar surge então como capaz de 

proporcionar poder, conhecimento e riquezas. Transformando cartografias e modos de 

ver o mundo, torna-se elemento geográfico e metafórico de saudades, do místico e do 

heroísmo. Nesse sentido, assume novas simbologias, ligando-se ao infinito e expressando 

a ousadia e o poder a partir da ação do homem que o confronta e supera. Saraiva (1950) 

atenta que a própria adjetivação incorpora no discurso do período um novo sentido, que 

se consolida de modo mais concreto a partir da obra de Luís de Camões. 

É necessário, aqui, considerar algumas ressalvas atinentes ao momento de escrita 

de Os Lusíadas. No ano de 1572, os ideais humanistas dentro dos quais se criara o poeta 

já enfrentavam críticas e perdiam influência. Camões é representativo desse cenário, 

apresentando-se não apenas com um objetivo de celebrar “a aventura coletiva dos 

Descobrimentos portugueses, mas também do seu passado e futuro” (Gil 2015: 115). 

Nesse contexto, carrega-se de figuras exemplares que permitem a consciência e a crença 

necessárias à manutenção do poder de Portugal em meio a uma Europa que sinalizava 

tempos de fortes mudanças políticas e culturais. 

Nas areias de Belém, louvores ao poderio marítimo português mesclam-se com o 

registro do medo e da dor dos que ficam. Camões nos traz as lágrimas das mulheres que 

já se sabem viúvas e das crianças que choram a partida dos pais. E, igualmente, dos velhos 

que percebem com agoniada lucidez um futuro de esperas desesperançadas: 

 

— Ó filho, a quem eu tinha 

Só pera refrigério, e doce emparo 

Desta cansada já velhice minha, 

Que em choro acabará, penoso e amaro, 

Por que me deixas, mísera e mesquinh? 

(Camões 2016: 119) 

 

 
119 “Ondas do mar de Vigo”, de Martin Codax - CBN 1278 e CV 884  
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Contudo, se os rostos carregam-se de lágrimas e as vozes de queixas e saudades, o 

clima é de festa. A coragem e a ousadia portuguesa iniciam sua jornada de glorificação, 

os marinheiros que se despedem da pátria e da família vão construir uma nova história. O 

que se observa em Camões é uma constante tensão entre dois sentimentos opostos, a 

admiração pela capacidade criadora do ser humano e, igualmente, a consciência de sua 

fragilidade e pequenez (Lopes/Saraiva 2001: 336). 

Em Os Lusíadas, o contraditório apresenta-se sob a figura de um velho que lança 

seu grito de protesto, o velho do Restelo120, personagem hoje consolidada no imaginário 

português, configurando-se como a consciência de uma realidade de conquistas que será 

calcada nas lágrimas e no sofrimento de grande parte da população.  

Lido no Brasil não raro como sabedoria, uma mente lúcida capaz de perceber as 

consequências trágicas que o expansionismo representará para o povo português, o velho 

do Restelo é, não obstante, reconhecido em Portugal como vinculado também à lucidez, 

à capacidade de percepção da dor futura, mas, igualmente, ao conservadorismo, ao 

retrocesso, como um discurso pessimista  de imobilidade e defesa do feudalismo que 

então se dissolvia: 

 

Mas um velho de aspeito venerando, 

Que ficava nas praias, entre a gente, 

Postos em nós os olhos, meneando 

Três vezes a cabeça, descontente, 

A voz pesada um pouco alevantando, 

Que nós no mar ouvimos claramente, 

Cum saber só de experiências feito, 

Tais palavras tirou do experto peito: 

 

“Ó glória de mandar! Ó vã cobiça 

Desta vaidade, a quem chamamos Fama! 

Ó fraudulento gosto, que se atiça 

Cua aura popular, que honra se chama! 

Que castigo tamanho e que justiça 

Fazes no peito vão que muito te ama! 

 
120 Camões não utiliza “Restelo”, mas “velho d’aspeito venerando”. O apelido aparece apenas em análises 

posteriores, aludindo à zona de Restelo, área hoje conhecida por Belém. Também, há indicativos de que 

pode ter se originado de “rastelo”, instrumento de trabalho. As primeiras referências ao uso da expressão 

como exemplificativa de pessimismo e de retrocesso são de José Soares da Cunha e Costa, em 1911, no 

Parlamento português: “A hora, porém, não é de desalentos, é de esperanças, e não serei eu o Velho do 

Restello n’esta data que a tanta gente enche de orgulho, de comoção e de fé!”. 

Camões encontra eco em “Mar Português”, de Fernando Pessoa (2013), já do século XX, cujos versos – “Ó 

mar salgado, quanto do teu sal / São lágrimas de Portugal!” – são provavelmente dos mais conhecidos da 

literatura portuguesa. 
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Que mortes, que perigos, que tormentas, 

Que crueldades neles esprimentas!  

(Camões 2016: 120) 

 

Se os anos vividos lhe garantem a memória e a experiência capazes de interligar 

passado, presente e futuro, são também esses anos a mais que impedem o movimento: o 

velho do Restelo é aquele que fica. Ainda que seu aspecto seja “venerando” e sua voz 

suficientemente potente e clara para alcançar os convés dos navios, sua materialidade 

concebe-se na areia, a observar os barcos carregados de jovens movidos pelo “fogo dos 

altos desejos”, deslumbrados com sonhos de outras terras e novos futuros.  

Posteriormente, nos séculos XIX e início do século XX, durante o auge do processo 

de industrialização, retoma-se a simbologia do mar como passagem, velocidade e 

movimento. É um período de resgate de sua importância como espacialidade concreta e 

como imaginário. Estrada de água que interliga continentes, o mar possibilita o 

deslocamento de portugueses e brasileiros em uma relação colonizador-colonizado que 

se transmuda para possibilidades de diálogo, troca e convivência. Engloba, em si, os 

cronotopos da estrada e do encontro. 

No Brasil, se unirmos a esse contexto a figuração da velhice, encontramos na 

produção literária de Machado de Assis uma personagem exemplar: o conselheiro Aires, 

de Memorial de Aires, publicado no ano de 1908. As vivências do narrador e protagonista, 

como elo diplomático entre Brasil e Portugal, personificam a mediação entre passado e 

presente histórico; igualmente, a sua gradativa perda de mobilidade abarca mudanças 

pessoais que decorrem da passagem dos anos e do ingresso na velhice. Sexagenário e 

reformado após uma vida no exterior como diplomata, Aires registra em seu memorial 

percepções do quotidiano aparentemente pacato que agora leva junto a amigos brasileiros, 

dos quais se destacam Campos e D. Carmo, um casal idoso e sem filhos, e a viúva Fidélia, 

por quem se sente atraído, mas que termina por se envolver com um político jovem e 

republicano, Tristão. 

Machado de Assis, com uma obra que transita entre períodos estéticos diferenciados 

como o Romantismo e o Realismo, é considerado por Alves (2016) e Guidin (2001) um 

dos primeiros nomes brasileiros a conceder ao idoso a palavra a partir de uma perspectiva 

que parte desse próprio idoso. Para Secco (1994), o Conselheiro Aires assume sua função 
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problematizadora da realidade, expressando o momento de transição pessoal, política e 

social que vivencia: “Pressente, com o advento do capitalismo, a divergência da velhice 

e opta por ela, na medida em que o idoso, como o flâneur benjaminiano, pode emprestar-

lhe um ponto de vista dissonante” (Idem: 36). 

Contudo, se o idoso aparece com destaque no romance de Machado de Assis, tal é 

quase uma exceção, mantendo-se na primeira metade do século XX o pouco acesso ao 

protagonismo já verificado em obras literárias anteriores121. Inserida no quadro da 

industrialização, a imagem do idoso, amenizada a descrição satírica, agrava sua figuração 

como inatividade. O velho, inapto em termos da produção industrial então retrato do 

progresso, assume um papel excludente, apoiado em contornos reduzidos à abrangência 

da espiritualidade. Esse ponto é defendido por Secco: 

 

O final do século XIX e a passagem para o século XX apresentam um 

complexo panorama. Na literatura, paralelamente ao realismo e ao naturalismo 

(onde o velho, quase sempre como personagem secundária, era descrito em 

suas mazelas), o simbolismo fazia emergir uma atmosfera crepuscular a que a 

senescência estava associada. Esta era cantada por muito poetas da época como 

a idade do arrefecimento dos desejos, o que permitia a ascese e o misticismo. 

(…) A velhice perde, então, a materialidade, tornando-se a idade espiritual por 

excelência. O velho, acalmadas as paixões genitais e eróticas, é o que se 

prepara para a transcendência mística. (Secco 2003: 88) 

 

Se a velhice se torna espiritual, o espaço no qual transitam as personagens assume 

materialidade e cresce em importância. O mar, em Memorial de Aires, longe de ser mero 

pano de fundo, surge centralizado, lembrança constante da mobilidade de que se abstém 

aquele que chega à velhice. A travessia agora se destina ao jovem; para Aires e o casal 

Aguiar, a viagem à Europa já não se mostra como possibilidade concreta, sequer no 

âmbito do desejo122. Assim como o velho do Restelo, de Camões, eles permanecem, o 

 
121 Sobre a presença da velhice na literatura brasileira anterior ao final do século XIX, ver “Velhice: visões 

e revisões”, capítulo inicial da obra Além da idade da razão - longevidade e saber na ficção brasileira 

(1994), de Carmem Lúcia T. Secco.  
122 Note-se, a propósito, que a moderna gerontologia atenta para a percepção do desejo como mais amplo 

do que o contexto da sexualidade, ocorrendo, portanto, sua manutenção como propulsor da vida mesmo 

quando da impotência sexual. Para estudos mais recentes, o inconsciente assume uma força determinante, 

e normatizações e funções sociais ligam-se de forma direta com o bloqueio dos desejos e a capacidade ou 

não de criação de projetos de novas vivências (Ferreira 2005; Fonseca 2014; Paul 1996; Papaleo Netto 

2007; Secco 2003). 
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mar traduz-se na areia quente da praia e no olhar que se distancia perdido em ondas e 

saudades: “aqui estou, aqui vivo, aqui morrerei” (Assis 1994: 10). 

A espacialidade geográfica descrita na obra é também utilizada por Machado de 

Assis como contraponto para consolidar uma imagem exterior-interior essencial ao 

romance. Os espaços amplos e diversos antes percorridos pelo Conselheiro até como 

exigência de sua profissão, reduzem-se drasticamente em seu formato físico, mas 

ampliam um olhar distinto para o interior de si, e dos que o cercam, que não lhe era 

acessível. Há uma vivência exterior-interior refletida no confronto mobilidade-

imobilidade de Aires e do casal Aguiar em oposição aos jovens Tristão e Fidelia, cuja 

viagem à Europa encerra o livro123: 

 

Grande parte da postura ideológica que preside a feição agônica do Memorial 

está centrada na posição do narrador velho, um tanto paralisado pela restrição 

fisiológica que, ao contrário do viajante (que Aires, como diplomata, tinha 

sido) apaga sua função social tradicional de contador de histórias e 

experiências para debruçar-se sobre as histórias alheias, que vêm de fora ou 

ecoam paralelas à memória de um mundo distante. (Guidin 2001: 36) 

 

Englobando conjuntamente aspectos relacionados ao público e privado, ao afetivo, 

político e social, Machado de Assis permite-se uma multiplicidade de perspectivações 

que ampliam a importância de sua obra. Memorial de Aires, ao invés de acatar fórmulas 

centradas na finitude do corpo, tão conhecidas dos escritores do período romântico, 

afasta-se de concepções estilísticas predefinidas e busca estruturas textuais capazes de 

permitir a apresentação esmiuçada de análises psicológicas da alma humana. Trata-se, 

pois, de uma análise que recrudesce em possibilidades no momento da velhice.  

Note-se que estamos perante uma expressividade que vai além do conteúdo da 

história: “a velhice se apresenta para Machado de Assis como problema psicológico, com 

efeitos estéticos sobre seu texto” (Guidin 2001: 18). Os registros diarísticos, ao serem 

efetuadas por um narrador já idoso, assumem uma cadência característica do modo como 

este vive o seu quotidiano, flutuam entre textos longos ou curtos parágrafos, seguem o 

ritmo e a cadência de Aires, sua condição física, agitação, dores e cansaço. Para Guidin, 

 
123 Acerca da velhice como imobilidade e espera da morte e a juventude como vida e movimento, ver, 

conforme registra Guidin (2001), “Um aprendiz de morto”, ensaio de José Paulo Paes que integra o livro 

Gregos & baianos, publicado no ano de 1985. 
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existe nessa forma diarística um solilóquio “que funciona também como uma estratégia 

pseudodialogal dos velhos” (Idem: 128). 

Como recurso ficcional, o diário oportuniza um afastamento crítico implícito na 

ação da escrita, “como a ocasião privilegiada de uma sedução-desvio, que envolve tanto 

o leitor, como o narrador, no jogo-cúmplice de preencher os vazios da própria narrativa” 

(Secco 1994: 40). Igualmente, torna-se um jogo temporal importante: o quotidiano 

presente é o tema do memorial; o passado surge a partir do momento em que o casal 

Aguiar, com a perda de Tristão e Fidélia, volta-se para suas memórias, afetivamente mais 

consoladoras; e o jovem casal personifica perspectivas futuras, abraçando a nova carreira 

iniciada além-mar. Memória, realidade e imaginação entrelaçam-se no trabalho 

construtor da palavra efetuado pela personagem. 

Nessas circunstâncias, a escrita do diário viabiliza a privacidade para a reflexão e 

assume-se instrumento de resistência, produz significado e propicia ainda a capacidade 

de aprender, compreender e criar: “Nada há pior que a gente vadia - ou aposentada, que 

é a mesma coisa; o tempo cresce e sobra, e se a pessoa pega a escrever, não há papel que 

baste” (Assis 1994: 22). O reencontro com a linguagem após a reforma torna-se, assim, 

como registra Secco (1994), ação conscientizadora dos limites e possibilidades do corpo 

e de recusa de uma concepção meramente negativa da velhice:  

 

Afastando-se da visão corrente que, no final do século XIX, entendia a 

senescência como o limiar da morte e como a idade da espiritualidade, a 

escritura de Machado de Assis concebe o envelhecimento como um momento 

de crise e de dissonância, que possibilita uma leitura crítica da História. 

Aposentadoria e “sexagenaridade” entrelaçam-se no discurso machadiano, 

estando também associadas ao prazer de narrar, pois é o tempo ampliado pela 

ausência do trabalho que impulsiona os narradores – entre eles D. Casmurro e 

o velho Aires – a escreverem, preenchendo, desse modo, a monotonia das horas 

vagas. (Idem: 214) 

 

Uma resistência que se configura de modo mais claro se atentarmos para o fato de 

o narrador se apresentar como acatando noções estereotipadas de senso comum e, ao 

mesmo tempo, efetuar seus relatos a partir de vivências que contestam essas noções. 

Dessa forma, sob uma superfície aparentemente concorde com a ideia vigente de 

“pacificação”, aquietamento da pessoa idosa, a personagem Aires torna-se rica e 

complexa, “desconstruindo as metáforas que vêem a velhice, em oposição à ‘verde 
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mocidade’, como ‘a idade do outono’, ‘das folhas murchas e amarelecidas’, de onde as 

paixões estão ausentes” (Idem: 49). Como resultado, exige-se do leitor questionamento e 

mudança de perspectiva.  

O desejo insere-se nas páginas do livro por meio de sinais geralmente sutis. Em 

uma exterioridade de decoro e autocontrole, é camuflado em “notas espirituais” e 

“tendências estéticas”, registrando a consciência de uma impossibilidade que decorre da 

fragilização física do corpo aliada ao regramento social. “Há cousas que apenas se devem 

escrever e calar” (Assis 1994: 96), afirma o conselheiro, referindo-se à afeição que sente 

pela jovem viúva. 

O que encontramos é uma libido controlada, nunca inexistência de desejo. O 

discurso de Aires é o discurso social aprendido sobre a velhice; contudo, sua vivência é 

plena de anseios e percepções que contestam o apaziguamento que lhe estaria 

teoricamente destinado. Fidélia desperta o erotismo de Aires, relembrando o poder do 

corpo e de impulsos sexuais que se renovam e retornam sob o formato de novas 

sublimações. Uma revelação de erotismo que, como afirma Zilbermann (2003), “dá outro 

contorno à questão: o transcurso do tempo é inexorável, a substituição, inevitável, a 

transformação, até desejável; mas o homem não acaba, nem a velhice é o termo final” 

(Idem: 121). E é também Zilbermann quem conclui: 

 

Machado de Assis parece reivindicar, na conclusão do romance, um lugar para 

o homem velho, distinguindo-o do antigo, do obsoleto e do acabado. 

Reconhecendo a permanência de sua vitalidade, representada pela 

sensualidade que não se sujeita, nem se dá por vencida, num corpo que se 

mantém vivo, o escritor refaz a trajetória do preconceito que marginaliza o 

idoso (...) Graças a essa abertura, oferece ao velho e à personagem que o 

corporifica um novo horizonte, emancipador porque situado além dos 

princípios que regulavam a sociedade a seu tempo. (Idem: 121) 

 

Porém, se existe uma crença nas possibilidades emancipadoras, há também 

melancolia e isolamento nas palavras de Aires. Às dificuldades físicas e mentais de um 

corpo que enfrenta a passagem dos anos acrescem-se conflitos e regramentos sociais 

excludentes. Alves (2016) atenta que o próprio foco no romance de Tristão e Fidélia é 

recurso de denúncia, pois reforça a percepção da exiguidade do papel destinado aos idosos 

em suas mais variadas nuances: a amorosa e sexual, refletida nos desejos não realizados; 

a familiar, na medida em que o amor de Tristão e Fidélia representa maior solidão ao 
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casal de idosos; e a política, pois a permanência do casal jovem no exterior implica 

conotações significativas em termos de mudança do sistema político brasileiro124.  

Contudo, se Machado de Assis cria um romance exemplar na abordagem da velhice, 

o tema não recebe continuidade no ambiente literário brasileiro da época, permanecendo 

em uma situação de descaso e invisibilidade. O idoso, quando presente em obras 

ficcionais, aparece no papel de vítima ou narrador de histórias passadas ou alheias, não 

de vivências do presente como as efetuadas pela personagem de Memorial de Aires. O 

novo século é veloz e jovem, voltado às mudanças já sinalizadas pelo movimento além-

mar efetuado por Tristão e Fidélia. À imobilidade, ao caminhar lento de Aires e do casal 

Aguiar, restam os espaços solitários dos jardins de casas tristes, onde o consolo surge no 

formato de saudades. 

 

2.3. A impossibilidade do diálogo: os que ficam para morrer 

 

Nesse imaginário de movimento e velocidade, a grande protagonista da primeira 

metade do século XX é a vida urbana, manifesta na irreverência dos jovens abertos à 

modernidade e às vanguardas, por oposição à tradição, normalmente associada ao 

passadismo dos antigos. A popularização da imprensa ocorrida no século anterior, a 

fotografia, o cinema, inovações tecnológicas e culturais impõe novas formas de ver e 

compreender um mundo voltado ao futuro, um futuro personificado no homem jovem, 

ágil e inovador. 

 Na primeira metade do século XX, o papel desempenhado pela personagem idosa 

é majoritariamente secundário e recurso de contraponto às distintas sociedades nas quais 

circulam jovens protagonistas125. Entre gestos e palavras, uma exterioridade social 

hipocritamente assumida e que representa, não raro, a invisibilidade do idoso.  

 
124 Para um maior detalhamento sobre a figuração da velhice na obra de Machado de Assis, ver, além de 

Alves, Guidin e Secco, Um mestre na periferia do capitalismo, de Roberto Schwarz (1990); e “Uma figura 

machadiana”, de Alfredo Bosi, escrito em 1988 e reinserido, com adequações, em Machado de Assis, o 

enigma do olhar, de 1999. 
125 Discorrendo sobre a pouca presença da personagem idosa na literatura da primeira metade do século 

XX, Secco (1994) salvaguarda, no Brasil, alguns poucos contos de Mário de Andrade, como “Vestida de 

preto” e “Atrás da catedral de Ruão”, publicados no ano de 1947, e o romance Menino do Engenho, de José 



 

170 

A denúncia efetiva ligada à realidade do indivíduo na velhice, mais do que ao 

maravilhoso ou ao testemunho de outras épocas, encontrará uma voz mais concreta 

apenas na segunda metade do século, em um contexto no qual o espaço físico como 

simbologia da permanência mostra-se recurso utilizado na escrita126. 

Na obra de Camões e Machado de Assis, diferenças geracionais consolidam-se na 

contraposição entre a imobilidade dos velhos na praia e o movimento dos jovens em 

barcos que atravessam continentes. O espaço surge como instrumento de representação 

de sistemas sociais excluidores. Porém, Vergílio Ferreira, em Alegria breve, e Josué 

Guimarães, em Enquanto a noite não chega, levam esse recurso ao extremo pelo modo 

como aproximam o isolamento individual e o despovoamento do espaço externo. 

Em Alegria breve, publicado no ano de 1965, a solidão surge como instrumento de 

abordagem das zonas limítrofes do humano, viabilizando a elaboração ficcional de um 

texto filosófico próximo ao ensaio, um hibridismo que se encontra também em outras 

obras do autor. No livro, Jaime Faria, primeiro e último habitante de uma aldeia do 

interior de Portugal, concebe-se como ser singular e assume a missão de relatar a sua 

história127. 

 
Lins do Rego, de 1932, onde as figuras do avô e da velha Totonha aproximam-se ainda do universo mágico 

dos antigos contadores de histórias, envolvidos em uma áurea emocional ligada à magia e ao maravilhoso.  
126 No gênero conto, duas autoras assumem destaque no Brasil: Clarice Lispector, com “Feliz aniversário”, 

publicado em 1960; e Lygia Fagundes Telles, com “Senhor Diretor”, de 1977. São textos que ampliam o 

olhar especialmente sobre a mulher idosa, destacando que o sofrimento no qual essa se encontra não é 

inerente à velhice, mas possui causas específicas que precisam ser vistas e modificadas. Ambas as autoras 

escrevem sobre a mulher urbana e de classe média em crise, um enfoque ao mesmo tempo ontológico e 

visceral que diferencia esses textos do regionalismo e da poética intimista até então vigentes no cenário 

literário brasileiro.  

As mulheres idosas. personagens de Clarice Lispector e Lygia Fagundes Telles, já distantes das figurações 

anteriores, são exemplares na contraposição ao espaço restrito de escolha entre o papel de vilãs ou de 

vítimas. Contudo, são retratos ainda distintos dos efetuados posteriormente por Livia García-Roza, 

Fernanda Torres e Maria Valéria Rezende, entre outros. Estes, se se aproximam dos anteriores na ânsia por 

ar e por vida, distinguem-se nas idades e comportamentos, ocupam espaços, afastam-se de estereótipos e 

assumem novas posições. 
127 Robert Brechón, em prefácio para a edição da Livraria Bertrand, publicada no ano de 1981, assinala, 

como características que estruturam a escrita de Alegria Breve: “composição rigorosamente circular, ou em 

rosácea, com um constante retorno dos temas; estilo ao mesmo tempo sufocante e envolvente, cheio de 

sugestões (…); e sobretudo simbolismo e expressionismo na narrativa. A superação do realismo não toma 

aqui apenas a forma de uma narrativa ‘problemática’, mas também a dimensão de uma narrativa mítica. O 

mito, aqui, é o do último homem, que é também o primeiro homem” (Brechón 1981: 10). 
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A singularidade transforma-se, assim, em monólogo. Como consequência, a ação é 

possibilidade apenas concedida ao narrador, já que as personagens que percorrem o texto 

são lembranças que se moldam a flutuações memorialísticas (Farra 1982: 216). Jaime 

Faria encontra-se só. A desolação e o gradativo despovoamento da aldeia o levam a 

questionar sua existência, origens e futuro, este personificado na figura do filho por quem 

espera para legar seu testemunho: “Provavelmente o meu filho virá um dia. Possivelmente 

um dia saberá que é meu filho. E pensará: ‘Vou ter com ele, vou recomeçar a vida desde 

o princípio’” (Ferreira 1981: 31). 

Se as personagens são memória e passado, o espaço é presente. Casas, ruas e 

campos mostram os sinais externos do abandono e da passagem do tempo. Sobre a 

localização geográfica, sabemos apenas que se situa entre altas montanhas e sabemos do 

frio e da neve: “Dois picos solitários levantam-se adiante, lá longe, trêmulos de silêncio. 

Entre eles e a aldeia, há um vazio escavado na montanha, donde sobem as sombras e a 

neblina” (Ibidem). Um quadro de indefinições aliado a uma estrutura circular do romance 

em que se conjugam subjetividades pessoais, temporalidades e espaço: 

 

Sobrevivente da morte, nutrindo-se apenas da memória que lhe serve de 

matéria para ele ordenar sua vida, Jaime anula o tempo físico 

(passado/presente/futuro) projectando-se no atemporal; recria o mundo à sua 

volta; transforma em palavras a sua experiência vital (pois é ele quem escreve 

o romance) e constrói a sua verdade (…) E é essa ‘verdade’ que o salva da 

angústia que o seu vazio existencial poderia provocar-lhe. (Coelho 1982: 261) 

 

Recriação e palavra que não se traduzem em diálogo. Diferentes concepções e 

vivências impedem que se efetive a comunicação entre o narrador e personagens de fora 

da aldeia, reforçando a sensação de não pertencimento: “A minha linguagem é outra, hei-

de ensiná-la ao meu filho” (Ferreira 1981: 165). 

Aproxima-se aqui a trajetória de Jaime Faria das dificuldades de interação 

linguístico-afetivas do idoso. Frente à perda daqueles que lhe eram próximos, com quem 

percorreu caminhos similares, o sentido de palavras e interpolações também se perde. 

Uma mudez traduzida na desolação do espaço: “Esqueletos de casas, janelas vazadas, 

portas desmanteladas, sobre a neve que ri, de casas vazias, ruas longas, silêncio branco” 

(Idem: 75).  
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O despojamento da paisagem, no texto, converte-se em despojamento social e reduz 

a vida à essencialidade. Na aldeia que se despovoava, são os velhos os únicos que ficaram:  

 

Eles não poderiam partir, não têm braços para oferecer onde os outros ainda 

tentarão, nem forças para serem gastas, nem voz para luta. Ficam para morrer 

e aos poucos todos os velhos morrem e é pavoroso o grotesco do pesadelo em 

que se transforma a sua exclusiva presença e o exclusivo acontecimento da sua 

morte. Foi violado para com eles um direito da vida comunitária que define um 

estádio moral que é próprio do homem. (Galhoz 1982: 112ss.) 

 

Se no passado viver era para Jaime Faria sinônimo de movimento e ação, há um 

descrédito crescente na eficácia dessa ação como construtora de sentido e totalidade. O 

agir, no presente, reduz-se a níveis instintivos de sobrevivência: “Estou tão cansado. Uma 

fadiga. E todavia vou à lenha. Cumpro os gestos animais, quase todos. Um aperto na 

garganta, nos membros, um olhar vago, longo” (Ferreira 1981: 35). A percepção da 

totalidade do humano ocorre apenas enquanto esta se interioriza, articulando princípio e 

fim em um ciclo de eterno recomeço: 

 

Através da experiência conjunta do conhecimento, da dor e da vontade, procura 

uma verdade que inclua a medida do seu sonho e o olhar de frente os seus 

limites de condição. (…) Assim, o primeiro e o último capítulo articulam-se 

de um ao outro sem que especificamente se possam justificar fim ou princípio. 

(Galhoz 1982: 107) 

 

Desse modo, assume-se como atemporal. Os próprios deslocamentos do narrador 

decorrem de necessidades físicas do presente conjugadas com construções 

memorialísticas. O homem apresenta-se como ser inviável se concebido em estruturas 

rígidas ou predefinidas; em sua construção, o presente abarca, também, as demais 

temporalidades (Julio 1982; Galhoz 1982).  

Na essência do gesto, a continuidade da vida: “Tenho que ir compor a porta, antes 

que a noite chegue” (Ferreira 1981: 165). Consertar, arrumar e ser “antes que a noite 

chegue”. E é precisamente este o título escolhido pelo autor brasileiro Josué Guimarães 

para a sua obra. 

Publicado no ano de 1978, Enquanto a noite não chega é emblemático no uso do 

espaço físico como relato de desamparo. O abandono vivenciado pelo casal Conceição e 

Eleutério reflete-se no despovoamento da vila onde residem. Já no capítulo inicial, essa 

visão conjunta espaço - tempo - velhice se destaca: “- Veja só, caiu a parede da casa do 
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Coronel Fabrício e eu nem tinha reparado” (Guimarães 1983: 13). Casas em ruínas, 

paredes e tetos tomados por vegetação, o cenário é desolador e de completa carência. Os 

problemas enfrentados são físicos, dores, dificuldades de locomoção, visão precária; são 

econômicos, falta inclusive o alimento básico para a sobrevivência; e são sociais e 

afetivos, a morte dos filhos, a inexistência de vizinhos, de vida pública, de convívio. 

O corpo, antes jovem e inquebrantável, sequer percorre pequenas distâncias; os 

braços mostram-se fracos para trabalhar a terra e as vozes incapazes de gritar por ajuda e 

solidariedade. Mesmo os desejos de mesas fartas tornam-se cada vez mais raros, em um 

abandono do prazeroso e do gosto pela vida: “Mais um dia. O tempo se arrastava, 

ultimamente” (Idem: 40). Assim como os sonhos, as janelas são agora mais fechadas do 

que abertas, a morte ocupando áreas cada vez maiores em casas que se desmancham, 

levando histórias e famílias: 

 
A morte não assustava nenhum deles, e só não falavam sobre ela por uma 

questão de pudor, porque os filhos haviam morrido, os netos, os primos, os 

irmãos, até aquela cidade morrera aos poucos, numa agonia lenta mas bem 

visível; casas que ficavam vazias, telhados que deixavam filtrar a água das 

chuvas, madeirame apodrecendo, paredes ruindo e o mato crescendo onde 

antes eram salas de visitas, quartos e cozinhas. (Idem: 33) 

 

Em um espaço em ruínas, o tempo segue vivências próprias. Convenções temporais 

e mecanismos externos tornam-se inúteis em um dia a dia definido por interiorizações 

singulares e pessoais: “Eles nunca sabiam as horas, o relógio de pêndulo emperrara. Mas 

o sol e as estrelas ou aquele sexto-sentido da idade, que costumam marcar o tempo, diziam 

aos dois do dia ou da noite” (Idem: 07). Aos poucos, o universo exterior se dilui, 

substituído por imagens e lembranças que soam difusas, como memória compartilhada e 

reconstruída pelo casal ao longo dos anos, sublinhada por confirmações, reduções, 

ampliação e esquecimentos mútuos. 

Nesse universo, o aniversário do filho surge como percepção temporal. O retrato do 

rapaz que Conceição e Eleutério olham com saudades oferece um contraste poderoso com 

a situação precária em que agora vivem: 

 
Dirigiu-se à cômoda onde estava o retrato do filho, em sépia, descolorido, 

arranhado. Era um jovem revolucionário de 30, entre dois companheiros, tendo 

ao fundo as grandes rodas inteiriças de uma locomotiva maria-fumaça. Os três 
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riam descontraídos. Ao pé deles um cão branco com manchas escuras dormia, 

enrodilhado. O velho passou os dedos engelhados pela foto. 

 - O nosso Adroaldo - foi só o que pôde dizer. (Idem: 09) 

 

A imagem do jovem liga-se à ação, à convivência e ao movimento. O retrato, a pose 

orgulhosa junto ao trem, indica transição e futuro, sonhos de conquista que se dissipam 

em uma paisagem agora descolorida. Observada a partir de uma realidade de armários 

vazios, corpos enfraquecidos e peças exíguas de roupas que já se esgarçam de tanto uso, 

a fotografia torna-se relíquia guardada com carinho, como memória de antigas 

esperanças. Contudo, é exatamente esse contraste, marcado pela dor, o comprovativo da 

capacidade ainda de ser e sentir. Se o vazio e a desolação caracterizam a paisagem, o afeto 

torna-se espaço de ternura, na tentativa desesperada de compensar o tanto que lhes falta. 

É imensa a delicadeza de Josué Guimarães no tratamento do tema, a crueldade 

descrita entrelaça-se com o afeto de uma trajetória conjunta de muitos anos, como as mãos 

unidas de Conceição e Eleutério, que atestam, em sua insistente permanência, que a 

velhice não representa o fim da nossa humanidade. Mais do que solidão, o autor retrata a 

nossa capacidade ilimitada de acolhimento: “Entrelaçaram as mãos envelhecidas pelo sol, 

pelo vento, por todos os gestos de carinho de um para com o outro, para com os filhos e 

os netos, e sentiram juntos que a noite havia chegado” (Idem: 102). 
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Capítulo 3  

A velhice como continuidade na ficção contemporânea 

 

 

Envelhecer é um processo contínuo, envolve todo o desenvolvimento humano e 

como tal deveria ser estudado e compreendido. Não obstante, invisibiliza-se ainda entre 

preconceitos e receios que o relegam a um único período, o da velhice, tornando-o algo 

sobre o que evitamos falar, preocupação apenas dos mais “velhos”, dos idosos, daqueles 

que não somos “nós” (Beauvoir 1999; Elias 2001). Assumir-se como idoso implica 

assumir toda uma carga de mudança corporal geralmente negativa oriunda de períodos 

anteriores, configurando-se em um momento de auto e heteropercepção no mais das vezes 

precedido de choque, medo e surpresa. 

Instrumento propício para abordar a proximidade da morte e a finitude humana, a 

reflexão sobre a velhice sempre esteve presente em textos ficcionais. Contudo, 

investigações de cunho científico só recentemente direcionaram-se a aspectos para além 

dos relacionados à saúde física do idoso128. Enfoques ligados à gerontopsicologia e ao 

meio ambiente, físico e social, bem como perceções relativas à heterogeneidade inerente 

ao período são ainda escassos (Cocentino 2013; Fonseca 2004, 2016; Neri 2004).  

Nesse contexto, enfatiza-se a necessidade de investigações que abordem o período 

por meio de um olhar interdisciplinar voltado para a subjetividade. O estudo da velhice 

complexifica-se e exige perspectivações abrangentes de análise, não restritas a critérios 

etários ou biológicos. O que se observa é uma realidade heterogênea, socialmente 

sinalizada a partir de parâmetros culturais e econômicos e pessoalmente percebida por 

meio do corpo e da sua inserção, ou exclusão, do espaço público.  

 
128 Em “Contribuições da psicologia ao estudo e à intervenção no campo da velhice”, Neri (2004) sublinha 

a atualidade dos estudos sobre o tema e a subjetividade, indefinição e flexibilização do conceito de idoso. 

Para a autora, somente “a partir da década de 1960, a psicologia foi aprimorando a descrição e a explicação 

dos fenômenos do envelhecimento (processo), da velhice (fase da vida) e dos idosos (indivíduos designados 

como tal, a partir dos critérios da sociedade)” (Idem: 70). 
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A partir de projeto de pesquisa implementado junto à Universidade de Aveiro, 

Portugal, Cerqueira/Sousa efetuaram um levantamento relativo às imagens mais presentes 

em diferentes faixas etárias quando da abordagem dos temas velhice e envelhecimento129. 

Na fase inicial, a expectativa era a de uma generalização de imagens negativas na 

percepção do assunto. Não obstante, tal não se confirmou no decorrer do trabalho: 

“Actualmente, tem-se demonstrado que as imagens tendem a ser multi-dimensionais, 

englobando aspectos positivos e negativos” (Cerqueira/Sousa 2005: 283), relatam as 

autoras. A investigação elaborada propunha-se, ainda, a observar as diferenças de 

percepção conforme a faixa etária dos entrevistados, concluindo por aproximações 

positivas: “os dados mais recentes revelam uma cada vez menor negatividade das imagens 

e diminuição da distância na avaliação de grupos de idosos versus jovens” (Ibidem). 

Os estereótipos, encontrados principalmente entre os jovens, referem-se mais ao 

aspecto externo. Vislumbrada em um momento de agilidade e supremacia do corpo, a 

fragilização corporal mostra-se assustadora como futuro que se reconhece inevitável130. 

Contudo, há uma perspectivação positiva entre jovens e adultos quanto à sabedoria como 

acompanhando a velhice e um crescimento, nas últimas décadas, da compreensão 

referente às possibilidades reais de acesso a projetos e perspectivas promissoras. 

Não obstante, a negatividade de imagens de dependência e incapacitação é muito 

presente, o que se amplia de modo significativo no indivíduo adulto, inserido em um 

contexto no qual dependência e incapacitação são elementos excludentes do sistema de 

trabalho considerado “produtivo”. Para os mais jovens, a dependência física na velhice 

surge claramente marcada, tendo em vista o contraponto que fazem com sua própria 

agilidade; porém, talvez pelo distanciamento etário maior, não é necessariamente vista 

com temor. Cerqueira/Sousa destacam que a velhice aparece mencionada em suas 

pesquisas como uma etapa com conotação positiva de experiência e sabedoria, enquanto 

 
129 Integrando o Programa das Ciências e Tecnologias de Saúde da Universidade de Aveiro, o projeto 

desenvolvido por Cerqueira/Sousa contou com a distribuição de questionários entre indivíduos dos 

seguintes grupos etários: “15-25 anos (jovens); 35-45 anos (adultos); 55-65 anos (idosos jovens); 76-85 

anos (muito idosos)” (Cerqueira/Sousa 2005: 284).  
130 Sobre o tema, ver estudos de António Simões publicados na Revista Portuguesa de Pedagogia: 

“Estereótipos relacionados com os idosos”, de 1985, e “Alguns mitos respeitantes ao idoso”, de 1990. 

Destaca-se que mudanças positivas nesse contexto são observadas em pesquisas mais recentes (Debert 

1999; Goldenberg 2014; Kalache 2009).  
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o “ser velho” mostra-se majoritariamente negativo, carregado de fragilização, 

dependência, imobilidade e incapacidade131.  

Um cenário observado em grande parte da ficção finissecular e do início do século 

XXI. No Brasil, a pesquisadora Regina Dalcastagné, a partir de mapeamento de obras 

publicadas no país entre os anos 1990 e 2004, elabora um quadro minuciosos acerca do 

perfil das personagens encontradas nesses textos. Suas conclusões apontaram para o 

modo como o protagonismo no universo ficcional reproduz espaços sociais de exclusão, 

com a predominância de personagens protagonistas brancas, do sexo masculino, 

integrantes da classe média e jovens ou na idade adulta. O protagonismo do idoso é 

poucas vezes concebido, ainda que a velhice possa aparecer referida.  

O relato ficcional mostra-se, assim, ferramenta de análise dos modos de 

configuração da velhice, visibilidade e invisibilidade, inserção ou exclusão social, 

fornecendo “valiosos indícios e caminhos para um entendimento melhor e mais profundo 

do que é envelhecer e sobre como a velhice aparece no imaginário social” (Cocentino 

2013: 32). Ao falar dos conflitos vivenciados pelas personagens no momento em que são 

percebidas e se percebem como “velhos”, a ficção garante presença e voz a 

individualidades heterogêneas, visualiza avanços no relativo ao tema e alerta para 

preconceitos ainda vigentes (Alves 2016; Dalcastagné 2005; Lima 2008). Há no processo 

de criação ficcional um mediar pela linguagem que recrudesce em importância quando 

pensamos nas figurações da velhice e no modo como um imaginário excludente reflete-

se no quotidiano espacial do idoso.  

O conceito de “idoso” não se constitui em uma noção única, fixa ou permanente, 

mas resulta de um conjunto de critérios construídos a partir de subjetividades sociais e 

pessoais. São imaginários que se concebem por interação mútua, individualidades são 

delimitadas e também delimitam, o que se comprova no modo como estruturas sociais 

comuns resultam em nuances singulares e heterogêneas (Debert 1999; Salvarezza 2005). 

 
131 Há cuidados a serem tomados quando da aceitação do resultado negativo da visão de velho nas pesquisas 

apresentadas, alertam Cerqueira/Sousa (2005). O vocábulo remete a uma conotação negativa, podendo 

induzir respostas ao evocar problemas acarretados com a chegada da velhice, mais do que a situação em si, 

o que seria melhor observável com o uso do termo “idoso”, o qual, apesar das dificuldades que engloba, 

possui uma conotação mais ligada a uma velhice ainda ativa e com perspectivas sociais e pessoais. 
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Há uma participação efetiva do idoso no estabelecimento do papel coletivo que lhe 

corresponde. 

Alterações sensoriais, em especial no que se refere à visão e à audição, repercutem 

em termos de sociabilidade; de modo ainda mais contundente, as perdas afetivas que se 

acumulam com o passar dos anos. Entretanto, a abrangência efetiva dessas 

transformações deve ser melhor avaliada. Os preconceitos e o desconhecimento acerca 

de capacidades próprias e alheias provocam restrições evitáveis e precisam ser 

consideradas na abordagem do tema. Em particular, Cocentino ressalta essa questão em 

suas análises sobre perdas e luto na velhice: 

 

As perdas vivenciadas na velhice apontam transformações significativas nos 

relacionamentos interpessoais. Assim, as perdas físicas, sociais, familiares e 

financeiras vividas no decorrer do envelhecimento modificam a forma como o 

sujeito que envelhece é representado imaginariamente por si mesmo e pelo 

grupo social como um todo. Da mesma forma que as perdas relacionadas ao 

corpo, as mudanças nos relacionamentos interpessoais vividas nessa fase da 

vida podem ser apontadas como relevantes e responsáveis origens de 

sofrimento para o sujeito que envelhece. (Cocentino 2013: 118) 

 

Para a pesquisadora portuguesa Maria João Simões (2005), as imagens negativas 

que nos surgem à memória, marcadas pela pobreza, pela decrepitude do corpo e da mente, 

ao ponto da caricaturização, motivo de riso ou de pena, refletem uma dupla origem: 

resultam de nossas vivências quotidianas e também da forma como essas vivências foram 

transformadas em arte e transmitidas com o passar dos tempos: 

 

Se, por um lado, tais imagens advêm da experiência existencial, por outro lado, 

elas também foram e são construídas na nossa mente fruto das representações 

artísticas desta temática com que fomos contactando ao longo da nossa história 

cultural: não só os quadros, as gravuras, as esculturas e os filmes que vimos, 

mas também os textos que lemos. (Idem: 67) 

  

A literatura, assim, visibiliza e amplia perspectivações, “obriga-nos a questionar as 

nossas próprias imagens estereotipadas” (Idem: 76). A interligação entre aspectos 

subjetivos, obras literárias, depoimento e narração amplia a capacidade de compreender 

o período como um momento não isolado, mas que se integra no todo de que se compõe 

a vivência, engloba elementos físicos, transformações comportamentais, imaginário, 

espaços e temporalidades (Alves 2016; Beauvoir 1990; Birman 2012).  
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As figurações elaboradas em torno do universo do idoso permitem o 

questionamento e a revisão, ampliando possibilidades, ou, em direção contrária, podem 

apresentar-se como enquadradas em formatos reducionistas e limitadores. Como atuam 

dentro desse quadro as literaturas portuguesa e brasileira contemporâneas? Na busca por 

elementos que colaborem com a análise da questão, destacam-se, a seguir, três espaços 

fundamentais de construção identitária na velhice: o corpo como percepção e consciência 

do que é “ser idoso”; as relações familiares e afetivas como retratos de conflito e 

dependência e, finalmente, a mobilidade como instrumento de autonomia e poder.  

 

3.1. A dor de perceber-se "velho" e as diferentes idades da velhice  

 

Conforme a época e cultura em análise, alteram-se a faixa etária e as condições 

físicas e mentais nas quais se enquadra a pessoa identificada como “idosa”, em limites 

que acompanham as modificações decorrentes do desenvolvimento da sociedade humana. 

Beauvoir (1990), por exemplo, relembra uma fábula de cunho satírico do século XIII, na 

qual os benefícios de uma suposta fonte da juventude são alardeados com a afirmação de 

que “Logo não haverá mais homem velho de cabelos brancos, nem, também, mulher 

velha, encanecida e grisalha, ainda que tenha atingido a idade de 30 anos” (Idem: 169). 

Minois (1987), por sua vez, destaca o quadro observado no início da Idade Média, 

quando, em consequência da mortandade ocorrida com o surto da peste, o número de 

idosos cresceu em comparação com o número de crianças e adultos, estes mais atingidos 

pela doença132.  

Mesmo quando se reportam a períodos históricos mais recentes, as investigações 

caracterizam-se pela diversidade. A conceituação de velhice observa hoje variações cada 

vez mais distanciadas de limites etários, englobando elementos distintos relacionados a 

aspectos como mobilidade e autonomia, entre outros (Alves 2016; Barros 2006b; Fonseca 

 
132 O surto de peste negra, epidemia que assolou o continente europeu durante a Idade Média, foi 

responsável pela morte de aproximadamente um terço da população europeia de meados do século XIV, 

atingindo especialmente as regiões mais povoadas. Em face do menor contato público, por dificuldades de 

locomoção e mesmo pelo confinamento a que eram submetidos os idosos, estes não foram tão duramente 

atingidos pela doença (Le Goff 1989; Minois 1987).  



 

180 

2014; Papaleo Netto 2011). Distinções com base na faixa etária, se podem ser práticas em 

termos jurídicos, mostram-se ineficazes frente ao heterogêneo e ao constante 

prolongamento cronológico que o período engloba. 

Lygia Fagundes Telles, em As horas nuas, cuja 1ª edição foi publicada em 1989, 

utiliza a menopausa como momento demarcador. Experienciada conjuntamente pelas 

personagens Rosa Ambrósia e sua cuidadora, Dionísia, mas mencionada apenas na 

privacidade do quarto, consolida um elo de solidariedade e ao mesmo tempo enfatiza 

distinções marcantes entre as vivências das duas mulheres. Por sua vez, António Lobo 

Antunes, evocando um dos medos mais contundentes quando de reflexões sobre a velhice, 

fala de móveis e objetos que mudam de posição e causam estranhamento. No retrato que 

o autor efetua da personagem Celeste em Para aquela que está sentada no escuro à minha 

espera, de 2016, o percurso a ser percorrido é o da demência. Já Luísa Dacosta alerta para 

a solidão em O planeta desconhecido e romance da que fui antes de mim, publicado no 

ano de 2000133, seu texto aproxima Ana e Luísa, avó e neta, em um cenário de isolamento 

no qual paredes e muros emergem pela ausência do outro e pela impossibilidade do 

diálogo. E é a solidão na proximidade da morte o que leva os protagonistas de Heranças, 

de Silviano Santiago (2008), e Leite derramado, de Chico Buarque (2009), a relatarem as 

suas trajetórias. 

Pesquisas e publicações sobre o envelhecimento e a velhice avolumaram-se desde 

o final dos anos 80 e foram responsáveis por mudanças culturais positivas. Igualmente, 

novos preconceitos e imposições generalizantes acompanham os avanços efetivados. 

Telles, em 1989, concede às suas personagens pouco mais de 50 anos de idade, ao passo 

que a protagonista de Lobo Antunes, em texto elaborado quase trinta anos depois, 

apresenta-se já com idade próxima aos 80 anos. Esses períodos entre as publicações das 

obras motivam sua leitura conjunta aos romances de Buarque, Dacosta e Santiago, 

 
133 Luísa Dacosta é reconhecida pelo teor autobiográfico verificado em seus escritos, elaborados em linhas 

limítrofes entre a memória e a criação ficcional (Gomes 2004; Morão 2002, 2017). Contudo, ainda que 

reconhecendo os traços autobiográficos, o tratamento concedido a O planeta desconhecido e romance da 

que fui antes de mim foi, intencionalmente, o de leitura como obra de ficção, na qual uma personagem 

narradora relata suas memórias. Considerando que, neste caso, autor, narrador e personagem são 

homônimos e visando a uma maior clareza, a autora será nomeada na sequência desta tese como “Dacosta”, 

ao passo que referências à narradora e à personagem serão efetuadas pelo uso de “Luísa”. 
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permitindo vislumbrar alterações no referente aos limites etários e às condições nas quais 

enquadramos o imaginário acerca da velhice. 

As diferenças observadas possibilitam conclusões animadoras advindas em apenas 

duas ou três décadas. Outrossim, desnudam dificuldades e preconceitos que, teoricamente 

vencidos, mostram-se consolidados na prática quotidiana, o que ressalta o quanto 

transformações efetivas encontram-se em estágios iniciais e o quanto a vivência do idoso 

ainda é marcada por sua exclusão social.  

Essa sensação de isolamento e de “ser excluído” fortifica-se no ingresso do 

indivíduo na reforma. Idealizada como fase utópica de descanso, revela-se comumente 

crise e perda de espaço público, desencadeando níveis elevados de sofrimento e mesmo 

de depressão. Um olhar sobre nossas estruturas sociais evidencia a centralidade do 

ambiente de trabalho no mundo contemporâneo (Beauvoir 1990; Long 1989; Fonseca 

2016; Peixoto 2004). O despreparo e as dificuldades acarretadas pela exclusão 

profissional levam a um peso excessivo no quotidiano familiar, que, por sua vez, nem 

sempre corresponde ao papel de pilar existencial que passa a lhe ser destinado. 

A auto e heteropercepção do “ser idoso” nunca é apenas etária, mas definida 

conjuntamente em termos de concepção do corpo, afetividade, expectativas profissionais 

e convivência comunitária. Os romances aqui utilizados são exemplares no modo de criar, 

em torno de transformações corporais, conflitos de cunho social, isto é, abarcando 

individualidades nas quais se integram concepções pessoais heterogêneas e construções 

imagéticas coletivas.  

Como afirma Cocentino (2013): “O reconhecimento da própria velhice pelo sujeito 

normalmente envolve um olhar devolvido pelo mundo externo à pessoa, seja o olhar de 

outra pessoa, do espelho ou de algum elemento do dia a dia” (Idem: 97). Rosa Ambrósio, 

Celeste, Luísa, Walter e Eulálio percebem o próprio corpo a partir de um movimento que 

se amplia e se espelha também no movimento do outro. Ver e ser visto é essencial para 

uma vivência, se não positiva em sua totalidade, ao menos consciente da força de 

trajetórias percorridas e caminhos ainda a percorrer, diversos, mas que se espera sejam 

com o máximo de qualidade possível. 
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3.1.1. Lygia Fagundes Telles e António Lobo Antunes: a perda do público e do palco  

Em As horas nuas e Para aquela que está sentada no escuro à minha espera, a 

perda profissional apresenta-se como momento limítrofe, enfatizado por ocorrer em um 

ambiente artístico. Telles e Lobo Antunes criaram suas personagens, Rosa Ambrósio e 

Celeste, respectivamente, a partir dos efeitos sobre seus quotidianos acarretados pela 

saída, ou melhor, pela exclusão do palco, porquanto parar de atuar se mostra, aqui, não 

uma opção pessoal, mas imposição externa. 

Questões relativas ao interpretar e ser interpretado pelo outro, ao ver e ouvir, 

tornam-se marcantes quando pensamos em invisibilidade, acentuando-se em um quadro 

de conceitos valorativos que se direcionam à juventude. Rosa Ambrósio e Celeste, outrora 

atrizes, não são mais identificadas pela sua capacidade profissional, enquadram-se agora 

no grupo homogeneamente classificado como “os idosos”, sem direito ao espaço público 

e, de modo particular, ao espaço dos palcos. Nas duas obras, essa exclusão profissional 

implica um isolamento afetivo que reduz possibilidades de otimização de novas 

trajetórias e acelera a perda de faculdades físicas e mentais (Fonseca 2016; Peixoto 2004, 

2013).  

É um cenário que abrange, mais do que uma atividade específica, a própria estrutura 

pessoal e sociocultural do indivíduo após a reforma, como o retrata Celeste, recordando-

se do avô, que “ao reformar-se ficava de pijama o dia inteiro examinando a barriga, a 

minha avó / - Não te vestes ao menos? / e não se vestia a fixar a parede” (Antunes 2016: 

25). Por sua vez, a personagem de Telles empreende um percurso de resistência e revolta, 

sua voz “sobe enérgica ao pedir fortalecida que a deixem tentar de novo, Let me try again!, 

repete quase aos gritos” (Telles 1999: 39). “É o que todos pedem” (Ibidem), responde 

Rahul, o gato personagem quase protagonista do texto, em um bocejo que esconde tédio 

e angústia frente à impossibilidade de parar a passagem do tempo. 

As Horas Nuas possui como fio condutor a história de Rosa Ambrósio. Atriz, 

“burguesa assumida” (Idem: 51), como se declara, enfrenta preconceitos próprios e 

externos que limitam seus espaços de atuação. Sua carreira, outrora de sucesso, contrasta 

com uma realidade atual de abandono. O apartamento de luxo no qual reside é povoado 

por lembranças do passado e expectativas futuras, sendo o presente restrito a uma solidão 
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sufocante amenizada por Dionísia, antiga empregada da casa, e por Rahul, um misterioso 

gato que se torna também narrador e personagem essencial para a trama: “restamos nós 

nesta coluna do edifício, uma preta velha. Um gato velho e eu, Rosa, Rosae” (Ibidem). 

Lobo Antunes acresce à solidão vivenciada por sua personagem duas situações que 

se conjugam no retrato que o autor efetua da velhice: a perda gradativa da memória e a 

proximidade da morte. Sua protagonista está enferma, a doença retira-lhe paulatinamente 

a capacidade de memorizar e de lidar com memórias anteriores, que se sobrepõem e 

parecem ocupar todos os espaços antes ocupados pelo presente: “além da porta que se 

assemelhava à minha sem se assemelhar à minha um apartamento que se me afigurava 

familiar e estranho” (Antunes 2016: 99). 

Se a relação de Dionísia com Rosa Ambrósio envolve uma afetividade construída 

a partir da convivência anterior à velhice, Celeste e sua cuidadora configuram-se como 

uma relação profissional. A cuidadora, paga por um sobrinho do segundo marido da atriz, 

é ainda mais invisível, sem familiares e nominada apenas como uma “senhora de idade” 

(Idem: 11). Nesse sentido, apesar de etariamente mais nova, a ajudante de Celeste mostra-

se em um quadro de carência maior do que o da patroa, pelo distanciamento familiar e 

estatuto social que reduzem suas expectativas futuras. 

Insere-se aqui um contexto identitário no qual a forma de nomeação das 

personagens é significativa. A de Rosa Ambrósio surge já na primeira página do livro, 

atestando sua importância. Usando do recurso de uma manchete jornalística, Telles 

informa o leitor sobre dados essenciais para o direcionamento que pretende:  

 

A atriz Rosa Ambrósio é carregada para fora do avião completamente 

embriagada. Primeira página. Ou segunda, enfim, não interessa. Um jornal que 

só se referia ao meu nome com palavras maravilhosas, ele me amava. O 

Douglas. Pai desse chefete rancoroso que herdou a empresa. (Telles 1999: 

09ss.) 

 

Pouco mais de três linhas e, no entanto, permitem um retrato claro da situação em 

que se encontra. A lembrança da manchete do jornal ocorre com a atriz no quarto, 

totalmente alcoolizada e em uma profunda crise depressiva decorrente da exclusão 

profissional e do abandono do amante, Diogo, o que a leva a rememorar outros abandonos 

com os quais é obrigada a conviver: a viuvez, a perda do primeiro amor, a morte dos pais, 

o distanciamento da filha. Desenha-se, assim, como identidade em transição e em busca. 
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O estado de embriaguez registrado no avião, espaço de passagem, um não-lugar, 

segundo Augé (2007), público e indefinido, recebe continuidade no espaço do quarto, 

íntimo, já lugar, repleto de interpretações simbólicas (Bachelard 2008; Soja 1993; Tuan 

1983). Apresenta-se não como fator isolado, porém angústia que engloba distintos 

ambientes, desde o profissional (a menção que se faz à atriz Rosa Ambrósio); o social (a 

notícia é divulgada pela imprensa, salientando a importância do olhar externo); até o 

privado (o silêncio interiorizado do quarto). A própria sexualidade, aludida pela menção 

ao pai do jornalista agora responsável pela empresa, é recurso utilizado por Telles para 

abordar a passagem dos anos e a revolta frente à percepção do irreparável das perdas: 

“Queriam que eu descesse do pedestal, pronto, desci (…) Abro os braços, crucificada na 

roupa suja que espalhei pelo chão” (Telles 1999: 12ss.). 

Todavia, a queda de Rosa Ambrósio efetua-se sempre de uma maneira visceral e 

carregada de desafio. A dor não é entregue como vitimização, é confronto, um mostrar-

se nua, corpo e alma, a exigir espaço e visibilidade. Na obra, a miséria e a angústia servem 

de contraponto que enaltece uma imensa capacidade de recomeçar: “ia firme como se 

fosse entrar em cena naquela hora mesmo, assim que ouvisse as três batidas clássicas, 

toc-toc-toc! (…) Sua patroa é um ser solar, tem o sol dentro dela” (Idem: 242). 

Já o contato com o nome da atriz protagonista de Lobo Antunes é dificultado. 

Celeste parece surgir de modo majoritário, mas em uma passagem inicial do livro consta 

uma referência a D. Cidália: “Nunca vi uma coisa assim dona Cidália” (Antunes 2016: 

36), incluindo o leitor na confusão mental que começa a se apossar da protagonista. 

Mesmo a nomeação como Celeste se dissolve entre os papéis que representou na vida e 

no teatro. Sua identidade, seu direito ao reconhecimento que o nome pode proporcionar, 

perde-se entre tratamentos de “miúda” (Idem: 12), “rapariga” (Idem: 25), “menina” 

(Idem: 80), “filhinha” (Idem: 143), uma constelação de personagens e papéis nos quais 

tentativas de identificação se obscurecem, envolvidas por uma memória fragilizada pela 

demência.  

O quadro vivenciado pelas duas atrizes é o da discriminação profissional e afetiva 

resultante da idade. O estranhamento do próprio corpo consolida-se pelo olhar que lhes 

dirige o outro, distante do olhar a que remete a memória, de períodos anteriores da 
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juventude, marcados pela aceitação prazerosa: “Posso começar assim as minhas 

memórias: Quando nos olhávamos eu via minha beleza refletida nos seus olhos” (Telles 

1999: 10). Um reflexo a tal ponto perdido que o desejo agora é por negação e 

invisibilidade: “Entro no quarto escuro, não acendo a luz, quero o escuro” (Idem: 09).  

Rosa Ambrósio clama, no universo privado, por uma invisibilidade para a qual são 

em grande parte relegados os idosos no referente ao espaço público134. Mais do que 

desejo, é escudo frente à negativa do olhar alheio e reflete o temor humano de contato 

com as perdas vivenciadas na velhice135. Um medo que acarreta desconhecimento e 

amplia a aceitação de noções de senso comum, nem sempre condizentes com a realidade, 

não raro estereotipadas e que terminam por bloquear oportunidades de novos parâmetros 

valorativos (Elias 2001; Lisboa 2005). 

Os problemas enfrentados pelos idosos no ambiente laboral exemplificam bem essa 

situação: admirados pela experiência que angariaram com o passar dos anos, são, ainda 

assim, constantemente substituídos por profissionais mais jovens e inexperientes (Ferreira 

2005; Hoff 2009; Messy 1999). O protesto de Celeste, ao afirmar “quem garante que a 

partir dos cinquenta anos somos feios nus, não somos, que os braços, as pernas e mentira, 

que as cartilagens caídas, o cheiro a bafio” (Antunes 2016: 240) é eco da voz de Rosa 

Ambrósio e suas tentativas de autocompreensão: “Não é a idade que me deprime, é o 

preconceito. A limitação do trabalho” (Telles 1999: 112). 

A figuração da velhice a que se propõem Telles e Lobo Antunes é reforçada por 

meio da estrutura textual. Seus romances caracterizam-se por uma manifesta opção pela 

incompletude. São personagens que transitam em textos fragmentados, marcados por 

 
134 Em “Morrer de velho”, Eugênio Lisboa (2005) efetua uma análise do silêncio presente nos personagens 

de O caos e a noite, de Henry de Montherlant. Suas palavras de alerta inserem-se em contextos de 

isolamento e solidão enfrentados por grande parte dos idosos quando em idades mais avançadas e com 

reduzidas possibilidades de mobilidade e autonomia: “O silêncio de quem está proximamente prometido à 

morte é, assim, feito também do desinteresse dos outros, da indiferença dos outros, do conforto egoísta dos 

outros” (Idem: 24). 
135 Um medo da finitude do corpo que pode ser encontrado em diferentes épocas, como já o evidenciam 

mitos e relatos da antiguidade grega e romana (Beauvoir 1990; Haynes 1963; Jaeger 2003; Minois 1987). 

Geras, por exemplo, como o deus grego representativo da velhice, carregava a ambiguidade ainda hoje 

verificada no referente ao tema: por um lado, a admiração pelos anos vividos, capazes de proporcionar 

experiência e sabedoria; por outro lado, o medo obsessivo resultante dessa mesma longevidade, a passagem 

dos anos marcada no corpo e na mente, como destino do qual nenhum humano é capaz de se eximir.  
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lacunas e por um sem número de histórias paralelas que, ao se cruzarem em linhas apenas 

na aparência aleatórias, iluminam e abrem novas possibilidades de interpretação.  

Avizinhando-se dos limites que separam a racionalidade e o fantástico, provocam 

uma sensação de incômodo na qual lapsos de memória se misturam a lembranças já 

excessivamente reconstruídas e reformuladas. “O que aconteceu hoje por exemplo, o que 

aconteceu ontem, acho que me entretive na cozinha mas não estou certa se foi ontem ou 

há muito tempo ou hoje” (Antunes 2016: 86), indaga-se Celeste, entre imagens de 

infâncias felizes às quais se agregam medos atuais: “estou sozinha, reparem, estou 

sozinha (...) o sobrinho do meu marido já farto e compreendo-o, sou uma mulher sozinha 

a perder a memória e o tino” (Idem: 80). 

Como já observado anteriormente, na abordagem de Memorial de Aires, de 

Machado de Assis, o ritmo da escrita absorve a nebulosidade e o ritmo da vivência das 

personagens protagonistas. Tal é particularmente visível em Lobo Antunes. Celeste, 

sendo o pilar direcionador das memórias, envolve o texto nos vazios, ausências, frases 

incompletas, justaposições e estranhamentos decorrentes da demência que a destrói de 

modo gradativo, mas irrevogável: “comigo a pensar que há tempos para cá tudo me chega 

em fragmentos sem relação uns com os outros” (Antunes 2016: 244). No caminhar pela 

casa, sobrepõem-se salas e objetos de outras casas e épocas, não claramente perceptíveis: 

“enquanto eu caminhava pela casa a enganar-me nos quartos porque uma pessoa, não faço 

ideia qual, baralhou as divisões para me confundir” (Idem: 100).  

Imagens e cenas misturam passado e presente, invadindo contextos indefinidos, 

temporalidades, palavras e espaços que se diluem e se chocam. No todo, a invisibilidade 

como ameaça sempre crescente: “como se eu não estivesse [s.n.] ali ao lado, vestida pela 

velha senhora” (Idem: 155); “os dois na sala comigo como se eu não existisse [s.n.], 

sentada no cadeirão a olhá-los” (Idem: 265); “sem que ele me ouvisse [s.n.] porque há 

meses e meses que ninguém me ouve [s.n.]” (Idem: 318). 

Configura-se assim um universo no qual a memória é expressa na sobreposição de 

temporalidades e projetos, seja como instrumento capaz de clarear vias para perspectivas 

futuras, seja como sustento em uma realidade que se mostra fragilizada e amedrontadora. 

Temporalidades manifestam-se nos espaços pelos quais transitam as personagens ou, ao 
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contrário, nos quais se refletem o estático e o imóvel do seu presente. Em Para aquela 

que está sentada no escuro à minha espera, Celeste apega-se a lugares e objetos como 

elementos de apoio que lhe garantem alguma permanência em meio à desorientação 

quotidiana:  

 

Havia objectos que eu reconhecia, outros que se me afigurava encontrar pela 

primeira vez, outros ainda que os meus pais me deixaram, quer dizer, 

amontoaram-se ao acaso, por exemplo um coração de baquelite com uma 

flecha de metal a atravessá-lo, uma ferradurazinha cromada, uma sevilhana a 

dançar, essas prendas de namoro na altura em que se dão importantíssimas 

apesar de não valerem um chavo, primeiro colocamo-las na mesa de cabeceira, 

depois numa caixa por estarem sempre a cair, depois esquecidas. (Idem: 100) 

  

Em As horas nuas, destacam-se as trouxas de roupa suja jogadas pelo chão do 

quarto. Para Rosa Ambrósio, são redes de segurança, amenizam o peso da queda do corpo 

físico e da agonia pelo acumular de perdas: “Tropeço no macio, desabo em cima dessa 

coisa, ah! Meu Pai. A mania da Dionísia largar as trouxas de roupa suja no meio do 

caminho” (Telles 1999: 9). Imagens similares são recorrentes em outros momentos do 

livro, enfatizando sua função simbólica. De igual modo, funcionam a quase escuridão do 

quarto, a luz tênue a confundir realidade e memória, ao mesmo tempo que sinaliza a falta 

de forças para reação e novas camuflagens.  

Ao cobrir o corpo, a roupa oculta, mas permite o trânsito desse corpo pelo espaço 

público, torna-o aceito socialmente. Contudo, como o evidencia o cuidado de Rosa 

Ambrósio nos momentos em que ressurge para o mundo exterior, essa aceitação é apenas 

parcial, pois exige um processo prévio de limpeza, de retirada ou ocultamento de manchas 

e imperfeições, de certa forma, um ritual de purificação.  

Não obstante, a roupa suja com a qual Rosa Ambrósio não pode se apresentar em 

público é o que ameniza sua queda e impede ferimentos maiores quando a protagonista 

desaba no chão do quarto, solitária, mas plena de sua própria realidade, suas manchas, 

suas derrotas, seu cheiro a vinho demasiado tempo aberto. Da mesma forma, a velhice, 

carregada de críticas externas e regras de conduta que se impõem quotidianamente, 

acompanha-se também de aprendizado, percepções dos próprios limites, filtros 

construídos ao longo dos anos. Torna-se, assim, lugar de refúgio, direciona compreensões 
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e contatos conforme o que somos capazes de suportar, uma competência sempre plural, 

mas individualizada.  

A necessidade de purificação surge em diversos momentos no romance e não 

apenas com referência à Rosa Ambrósio, mas também às demais personagens, que 

vivenciam rituais e metamorfoses como meios de se contrapor ou inserir socialmente. 

Rosa Ambrósio lava o corpo, livra-o de pelos, afrontas e nódoas, veste peças limpas e 

interna-se em clínicas de desintoxicação, ansiando pelo direito à metamorfose dos palcos; 

Cordélia, sua filha, absorve o exterior por meio da negação de sua juventude, em contatos 

sexuais nos quais a diferença é o maior atrativo; a jovem psicóloga Ananta, por sua vez, 

extremiza metamorfoses, atingindo o universo do fantástico por meio de suas tentativas 

de contato com o homem de essência cavalar. 

São metamorfoses que, iniciadas no espaço do quarto ou da sala vazia da casa, 

envolvidas por uma aura de segredo e intimidade, estendem-se posteriormente ao 

exterior, em conversas ou entrevistas à imprensa, fugas não decifradas no decorrer da 

história, ou viagens amorosas mais oficiais e prolongadas.  

E para as áreas públicas amplia-se também a percepção de Rosa Ambrósio quanto 

à impossibilidade de uma afirmação completa de si. Se, no espaço do quarto, as roupas 

sujas impregnam-se de lembranças e vestígios pessoais, o mesmo não se verifica nas 

praças, ruas, entidades e meios de comunicação, nos quais a sobrecarga de resquícios 

impede um retorno fortalecido após o contato, criando um círculo de derrota e 

degradação: “As pessoas chafurdam no lixo e parecem contentes, não sentem o lixo aqui 

fora, o lixo no particular, pisam nele e não se importam. Os homens da limpeza não dão 

mais conta ou entraram em greve, a greve é geral. A rua suja, o teatro sujo. A televisão” 

(Telles 1999: 19).  

Contudo, é no teatro, no exterior, e não na intimidade do quarto, que a personagem 

se sente completa, a ponto de declarar: “só nos palcos, não é estranho? Sempre fui inteira” 

(Idem: 159). Nesse sentido, afirma a importância do palco como espaço constitutivo de 

si, nunca não-lugar, mas plenamente lugar, de entrega, afeto e realização. “Representei 

então melhor do que vivi?” (Idem: 160), indaga, uma imagem que a assombra na medida 
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em que se percebe agora em um novo papel, o de idosa, assustador porquanto não foi 

antecedido por preparo ou escolha. 

Para as protagonistas de Telles e Antunes, a perda da juventude implicou um 

movimento de saída dos palcos, no início sutil, mas que se escancara, de modo até 

agressivo, à medida que o corpo assume novos contornos. Nesse contexto, efetuam-se as 

tentativas de Rosa Ambrósio para esconder os efeitos do tempo, seja pela pintura 

constante dos cabelos, pelo uso de roupas e acessórios sofisticados ou pela procura por 

clínicas que lhe viabilizem a esperança de um retorno e de um grande papel. Porém, 

independentemente de suas ações, o palco já não é acessível às duas mulheres e a 

passividade assume contornos maiores à medida que os anos avançam, tornando-se 

mesmo dependência. 

Por trás de uma máscara de alienação e autoengano, Rosa Ambrósio mostra-se 

consciente da inevitabilidade do caminho que percorre. “Não é bom ficarmos exibindo a 

velhice nessas viagens, a velhice é obscena, querida” (Telles 1999: 47), registra, 

afirmando o processo de perdas, exclusão e invisibilidade que engloba mais do que o 

corpo, estendendo-se ao afeto e a socialização: 

 

A gente vai perdendo. Perdendo uma coisa atrás da outra, primeiro, a 

inocência, tanto fervor. A confiança e a esperança. Os dentes e a paciência, 

cabelos e casas, dedos e anéis, gentes e pentes - todo um mundo de coisas 

sumindo no sorvedouro, ô! Meu Pai, tantas perdas. Tive alegrias e tive ganhos, 

quero ser justa porque também ganhei mas hoje ficou sendo o dia da perdição. 

(Idem: 41) 

 

Esgotada física e mentalmente, entrega-se aos cuidados de Dionísia, cuja presença 

diária é apoio e sustento: “Quando ela começou a tirar minha roupa entreguei-me com a 

humildade de um manequim de vitrine” (Idem: 116). Contudo, se constitui apoio e 

conforto, Dionísia condiciona uma mediação com a realidade exterior e uma entrega 

corporal que se integra numa dependência mais ampla, não apenas física.  

No quarto, cuidada por mão alheias, conforma-se à imagem que essas mãos alheias 

moldam e descrevem. Nisso aproxima-se de Celeste, da trama de Lobo Antunes, que, em 

um estágio mais avançado do envelhecimento, percebe-se ainda mais confinada ao 

quarto, ainda mais moldada pelas mãos que cuidam, fazem companhia, protegem e 



 

190 

oprimem: “a senhora de idade (...) de tempos em tempos sacudia-me, de tempos em 

tempos empurrava-me, uma tarde a minha cara contra o armário e disfarçou-me o malar 

com a bisnaga de alegrar a pele” (Antunes 2016: 131). 

Mais do que a velhice, como em Telles, em Para aquela que está sentada no escuro 

à minha espera é a morte que se centraliza como tema, em um relato ficcional da 

fragilização do corpo recorrente na obra do autor. Para Lobo Antunes, conforme o destaca 

Miguel Real (2012) “A antevisão da morte traça os contornos psicológicos da leitura do 

passado e do presente, bem como da visão lírica atribuída à infância em contraste com a 

visão trágica conferida ao presente” (Idem: 149). Um cenário no qual “a velhice do 

presente é acentuada pelo autor-narrador como lugar da corrupção da carne, da 

degradação dos sonhos juvenis, da rendição à abjeção dos interesses” (Ibidem). Assim, 

sublinha Real, constituindo-se em um período da vida no qual o ser humano se concebe 

como ente à espera da morte, a velhice em Lobo Antunes é retrato de quebra e 

deteriorização, não apenas do corpo, mas igualmente da personalidade, espaço de 

desalento e perda identitária, “lugar etário no qual se sabe já não ser possível nem 

rectificar a vida nem realizá-la em plenitude (Ibidem). 

O desafio que Celeste lança no período inicial de sua saída do palco estabelece 

contornos que sinalizam para diferenciações relativamente à protagonista de Telles. Se 

Rosa Ambrósio é descrita na proximidade dos sessenta anos, Celeste reage em protesto 

em idade bem mais avançada: “que doença senhor doutor, nem sequer sou velha, aos 

setenta e oito anos ninguém é velho ainda, qual velha, sou uma actriz a descansar durante 

esta peça para, como diz o director do teatro, entrar na próxima num papel à minha 

medida” (Antunes 2016: 43). 

A diferenciação etária reforça-se frente ao papel que a doença assume no 

afastamento de Celeste dos palcos. Não falamos apenas de um envelhecimento gradativo 

e dentro do esperado pelo indivíduo, mas de patologias que antecipam perdas cognitivas 

e frustram ações compensatórias (Fonseca 2004; Paúl 1996; Zimerman 2000). 

A doença que se instala destrói em Celeste a possibilidade do desafio, a boca 

permanece muda, incapaz de encontrar um espaço que viabilize a ação e a palavra: “tento 

mas onde estão as palavras, se calhar deixaram de existir, não as encontro ou encontro-as 
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na minha cabeça porém entre a cabeça e a língua um muro que as impede de virem de 

forma que já me esqueci delas” (Antunes 2016: 147). Frequente na obra de Lobo Antunes, 

a dificuldade da palavra surge como silêncio exterior contraposto aos conflitos e à 

turbulência interior, como o destaca Ana Paula Arnaut, ao afirmar que suas personagens 

“parecem perder progressivamente a capacidade de exteriorizar as suas verbalizações, 

falando cada vez mais para dentro de si mesmas, vivendo cada vez mais nas sombras de 

vidas que os romances reduplicam” (Arnaut 2011: 80). 

Configura-se aqui uma invisibilidade externa que se vislumbra como alienação, 

própria e alheia, conforme a demência progride: “só tenho pena que falte tão pouco tempo 

para acabar, que me vá afastando de mim até me perder, vazia, oca, sentada a um canto 

sem desejar nada, sem me lembrar de nada, nem sequer à espera, durando apenas” 

(Antunes 2016: 80).  

O acesso ao espaço público torna-se cada vez mais limitado para Celeste, 

constituindo-se basicamente em idas ao médico ou ao cabeleireiro. Em ambos os 

movimentos, o olhar avaliador é o do outro, componente essencial de construção de 

autoestima e pertencimento identitário (Guedes 2012; Goldenberg 2014; Oliver 2008). 

Por princípio, a atenção que recebe é carregada de empatia e benevolência: “vaidosa das 

minhas madeixas pintadas, uma das funcionárias punha-me cores na cara / - Ficou uma 

miúda veja” (Idem: 63); com o recrudescer da doença, no entanto, expõe-se uma 

sinceridade que beira o cruel: “o seu cabelo já não dá para nada” (Idem: 324). Aflição e 

vergonha acrescem então uma impossibilidade de acesso que não é decorrente apenas de 

problemas físicos. Esse cenário de impotência será confirmado pelo diagnóstico médico, 

dirigido ao sobrinho, sem sequer considerar a proximidade de Celeste, sentada na cadeira 

ao lado: “A sua tia está a cair mais depressa do que eu julgava” (Idem: 86). 

De modo mais acentuado do que as transformações e perdas do corpo, evidencia-se 

a perda das faculdades cognitivas que acompanham a fragilização física. Para Real, na 

obra de Lobo Antunes, a velhice apresenta-se como “lugar de aniquilamento do desejo 

do corpo e alma” (Real 2012: 150), o envelhecimento surge com uma imagem desoladora 

de desistência, um “lento escorrer do presente que vai deteriorando os sentidos, os 

sentimentos e a razão de um homem, atingindo-lhe o corpo, mas sobretudo o espírito” 
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(Ibidem). Se o físico corpóreo ainda pode ser preservado por meio de tecnologias 

assistivas que garantem uma imagem exterior condizente com o expectável, já “do ponto 

de vista ontológico, não existem próteses redentoras para a decadência física e anímica, 

apenas gestos consoladores” (Ibidem). 

Também diferenciador no romance de Lobo Antunes é a maneira como na velhice 

de Celeste refletem-se as velhices das demais personagens, de idades distintas, ainda 

vivas ou recriadas em contornos definidos pela memória. Há como que um multiplicar da 

temática central do texto, o que alcança as demais narrativas, situações, indivíduos, todos 

em confronto com uma realidade, a dos idosos, que se mostra mais próxima do que 

supunham e na qual começam a se reconhecer.  

A “senhora de idade”, responsável direta pelo cuidado de Celeste, é idosa, 

demonstrativa de um envelhecimento com recursos financeiros escassos, as dificuldades 

físicas ampliadas pelo medo da perda da única fonte de rendimento que lhe garante a 

sobrevivência: “a senhora de idade trocou as ameaças por súplicas / - Não posso perder 

este emprego menina” (Antunes 2016: 101). Nas consultas médicas, o profissional que a 

atende se percebe “por seu turno confuso com o número do dia” (Idem: 175), desenhando 

pequenas trocas e esquecimentos que servem de aviso e assustam. Mesmo o “sobrinho do 

tio”, aparentemente jovem, preso à responsabilidade assumida de garantir o cuidado de 

Celeste, encontra no contato com a tia uma relação especular de decadência do próprio 

corpo que reflete também o declínio de todo um estilo de vida: “o horror do eu sozinho, 

o advogado da minha mulher para o meu emprego / - Queria acertar uma data consigo e 

o seu advogado para falarmos do divórcio” (Idem: 121). 

Várias pequenas narrativas intercalam-se em Para aquela que está sentada no 

escuro à minha espera, completando-se umas às outras e provocando questionamentos 

sobre identidade, nomeação e procura de origens136. Maria Fernanda Afonso (2009), em 

tópico elaborado para o Dicionário da obra de António Lobo Antunes, ressalta a forma 

como essa questão se estrutura em outras obras do autor: “O sentido da narrativa nasce 

 
136 Para Arnaut (2011), é um recurso que surge nos demais textos de Lobo Antunes, ficções que 

“apresentam, impondo, o que pensamos poder designar por micronarratividades, ou por teia de linearidades, 

que, em derradeira instância, acabarão por fazer sentido (s)” (Idem: 77).  
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de uma mescla de tempos, passado e presente, de recuos e avanços da acção, em 

fragmentos desarticulados, incompletos, frases inacabadas, repetições insistentes em 

modo de litania” (Idem: 143).  Dessa forma, observa-se um “entrecruzar constante de 

vozes, que raramente dialogam umas com as outras” (Ibidem).  

Em meio à desorientação espacial e temporal de Celeste, são vozes que se concebem 

isoladas em contextos limitados pelo alheamento e pela mistura de vivências reais e 

imaginárias. Sonhos, temporalidades e situações diluem-se a ponto de exigirem da 

protagonista períodos cada vez mais extensos para reorientação e retomada da realidade.  

Esse quadro de alheamento, emblemático das personagens antunianas, também é 

registrado por Rosa Ambrósio por meio de uma atitude consciente de alienação: “Por que 

ficar sabendo tudo se não posso fazer nada?” (Telles 1999: 10). A negação do externo e, 

paralelamente, da velhice vivenciada, faz-se acompanhar por uma sensação de orgulho 

por ter sobrevivido, um reconhecimento da força que tal representa. Chegar à velhice é, 

também, ter sido capaz de ultrapassar uma infinidade de situações, é ainda ser e participar, 

apesar das forças que se esgotam. Uma sensação ambígua entre a aversão e o orgulho que 

acompanha as fórmulas com que a velhice tem sido concebida mitológica, religiosa, 

técnica e ficcionalmente. 

Rosa Ambrósio, Dionísia, Celeste e sua cuidadora são encarnações do modo 

variado e mutável com que percebemos o que é “ser idoso”. Com nuances muito distintas, 

tornam-se representativas de como a velhice foi adiada imageticamente e da diversidade 

etária que esse termo engloba. Não obstante, ao lado de mudanças culturais 

inquestionáveis, as contínuas referências ao corpo excluído e fragilizado, mesmo em 

romances publicados em diferentes décadas, alerta para impossibilidades ainda 

demasiado presentes no imaginário sobre a velhice.   

  

3.1.2. Luísa Dacosta: o corpo como espaço de solidão e como alteridade 

Carregado de apelos aos sentidos físicos, O planeta desconhecido e romance da 

que fui antes de mim alerta para a complexidade que envolve o pensar acerca do 

envelhecimento. Após anos de dedicação à docência, atividade que a realizava 
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profissional e afetivamente, Luísa, protagonista da obra, ingressa na reforma. Ao mesmo 

tempo, enfrenta um cancro que a coloca em contato com seus limites físicos e sociais.  

Nesse sentido, a trama que nos entrega Dacosta não se constitui apenas de 

elementos subjetivos; há, ali, um corpo que envelhece e se fragiliza. É a fragilização física 

o que leva a personagem a ver o outro e a sentir-se em uma relação especular com esse 

outro, personificada no encontro com a avó. Um percurso dolorido de descoberta e 

aceitação do imaginário negativo da velhice que a neta agora também partilha. Emoção e 

raciocínio concretizam-se mesclados por sensações vivenciadas pela via corpórea137:  

 

PREFÁCIO  

MULHER DIANTE DO ESPELHO 

(…) O seu corpo! Tão de seda ainda... e já uma arquitectura de água, a 

esgarçar-se no vento. (…) Os mamilos dos seios sem a rijeza da cereja bical, 

frutos passados a emurchecer. (…) O sexo não já ameixa, madura e sumarenta, 

o ninho negro e crespo a acinzar-se, a rarefazer-se (…) As mãos, ainda entre 

pétala e asa, manchadas já de flores de cemitério. (Dacosta 2000: 13ss.) 

 

A velhice refletida expande-se do espellho do quarto para a sala, e da sala segue em 

direção a ruas que, por sua vez, repetem imagens antes impercetíveis: 

 

Como de um dia se passa a outro dia, por uma noite de sono, sem dar conta, 

insidiosamente, tinha chegado. (…) A paisagem era a mesma e não era a 

mesma. Respirava, mas não tão avidamente. De uma forma mais lenta. E 

impunham-se-lhe mais os velhos. Subitamente, havia velhos por toda a parte. 

Só agora os via, só agora começava a vê-los enxamear a cidade. E assim sabia 

que tinha chegado. (Idem: 22) 

 

O corpo envelhecido é o de Luísa. Ana, a avó, morre cedo, aos 40 anos. E a sua 

trajetória acerca-se da neta e do imaginário da velhice, não pela idade, mas pela solidão, 

resultado direto das normas sociais a que ambas se encontram sujeitas. Nas duas 

mulheres, vivências fisiológicas e culturais acarretam isolamento e dependência: “Agora 

que estava velha aquela vida sobre a qual sempre se interrogara entregava-se-lhe. Era a 

entrega de uma solidão a outra solidão, com um século de permeio, que de repente se 

abolia, como por uma queda na atemporalidade” (Idem: 28). 

 
137 O prefácio escrito pela própria autora e concebido como parte da história é característico da obra de 

Dacosta. Integrados na trama, seus prefácios não são uma visão externa apresentando o livro ao público, 

são a fala da autora-narradora que, assim, conduz pessoalmente o leitor, para que ele entre e sinta, mais do 

que compreenda, as dores que lhe serão apresentadas. E, também, para lhe apontar as pequenas alegrias, as 

distrações, expectativas e medos.  
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Ana e Luísa são exemplificativas do peso do corpo como elemento limitador, 

acompanhar suas trajetórias é observar um crescendo de impossibilidades. Com a 

decadência física, ocorre a percepção do modo desarmônico, da incompatibilidade entre 

o que o corpo permite e o que a alma deseja: “A vida retirava-se dela (...) Até o seu corpo 

a tinha abandonado, como um rio cujas nascentes se tivessem exaurido. Concha morta, 

onde a sua alma se debatia, agitadamente, como uma borboleta ou uma ave prisioneira, 

cega e exausta” (Idem: 13).  

Ao fazer do corpo de sua avó linguagem escrita, Luísa fala de morte, de frustração, 

de reconhecimento da chegada da própria velhice, simbolizada na visão infantil das 

dentaduras guardadas pelos mais velhos em copos de água ao lado da cama. Um gesto 

que agora, igualmente velha, nega-se a repetir: 

 

Já estava preparada para ir para a cama, voltou só à casa de banho, para a última 

tarefa do dia: lavar os dentes. Era também a última vez que se confrontava com 

a sua maior decadência: a da sua boca desguarnecida, pois só quando lavava 

os dentes tirava a placa do maxilar superior e tinha até duas, para não ficar 

desprevenida. Voltava logo a pô-la e dormia com ela. Tinha demasiado 

presente aquela visão da infância: os copos na mesinha de cabeceira dos 

velhos, com as dentaduras, em água, como esgares, afogados. (Idem: 36) 

 

Uma imagem doída, de uma dor que se reforça porque é pela boca que 

experimentamos os sabores, os temperos, o doce, o amargo. E, de uma forma muito 

especial, é a boca o espaço da palavra, é ela o nosso contato com o mundo: “Era tarde, 

irremediavelmente tarde, para reinventar a infância e dançar descalça sobre a relva” 

(Idem: 156). 

No ato de escrever sobre a avó, é o esforço pela possibilidade de ver o outro que 

confere à Luísa a capacidade de enxergar-se como sujeito e sobreviver em um presente 

que lhe é adverso138. Ao relatar a viuvez de Ana, o seu confinamento e abandono, a neta 

reconhece um percurso em muito similar ao que vivencia após a reforma, com a perda do 

 
138A desolação frente à passagem inexorável do tempo, capaz de destruir corpos e afetos, também se verifica 

fora do âmbito familiar. Nos relatos das personagens do hospital onde Luísa realizou seu tratamento contra 

o cancro, o temor da solidão e da dependência sobrepõe-se inclusive ao da morte: “A vida é estuporada!... 

Mas a velhice é pior!” (Dacosta 2000: 54ss.). O que se constata é um corpo que se altera e transforma o 

mundo e o quotidiano, causando estranhamento. A finitude adiada confronta-se agora com um novo receio: 

o da longevidade dependente.  
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exercício profissional e o afastamento gradativo de amigos e familiares139. Primeiro, a 

privação do espaço externo: o corpo de Ana, antes infantil e livre, é fechado entre os 

muros de um pequeno sítio, o contato com o exterior diminui, mesmo as visitas familiares 

começam a rarear. Depois, ressalta a cada vez maior dependência financeira e, ao final, 

quando Ana adoece, seu estado é de extrema impotência: “Tocou a campainha para 

chamar a Estefânia. Não podia já lavar-se ou pentear-se (usava, agora, os cabelos 

enfraquecidos apanhados num puxo, preso com os ganchos de tartaruga) sem ajuda” 

(Idem: 139). Há uma exclusão progressiva que transforma Ana, uma mulher de apenas 

quarenta anos, em um ser descrito por imagens como sofrimento, fragilidade e solidão: 

“Estava cansada, doente de vazio” (Idem: 37). 

Na busca da narrativa, Luísa recupera o ambiente familiar, os espaços de 

convivência, ao mesmo tempo concreta e simbólica, nos quais a memória se otimiza. Os 

familiares que falam da avó conheceram seu cheiro, comeram sua comida, 

compreenderam os silêncios, habitaram a casa pela qual agora caminha a neta. A repetição 

dos relatos parte de diferentes épocas e pessoas e é ouvida em momentos igualmente 

diferenciados de Luísa que, em criança e como adulta, absorverá como múltipla uma 

história na aparência singular (Bakhtin 1997; Damásio 2015; Izquierdo 2011; Ricoeur 

2007). Essa construção enfatiza a pluralidade de vozes, e estas são testemunhos que se 

tornam elementos de diálogo. 

Dacosta faz uso da casa como instrumento de contato entre passado e presente, seus 

corredores e salas são elos, conectam as histórias daqueles que a habitaram, exercendo 

um poder constitutivo de subjetividades (Bachelard 2008; Bakhtin 2014; Rybczynski 

1996). Não é tanto o espaço físico que se impõe, ou se faz presente, são mais as linguagens 

da casa que emergem dos diversos artefatos. É Luísa quem carrega consigo as chaves e 

as histórias, é ela quem herdou os pertences da avó, sendo ao mesmo tempo guardiã e 

intérprete.  

O vestido de noiva, o toque das rendas, os talheres que a neta leva à boca, os móveis 

cuja textura a impelem a repetir gestos antigos, próprios e alheios, flores secas em páginas 

 
139 Aos 20 anos, Ana é casada com um tio, de idade próxima a seu pai, e aos 23 fica viúva. Passa dos 23 aos 

40 anos reclusa, obrigada a manter o luto por um marido que sequer amava. 
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de livros velhos, significados ampliam-se pela presença ou ausência de elementos 

concretos que percorrem a trama ativando cenários e situações (Bachelard 2008; Guedes 

2012; Tuan 1983). São peças que carregam um profundo teor subjetivo, relíquias, como 

as classifica Assmann (2011), atuando como “pontes sobre o abismo do esquecimento” 

(Idem: 60).  

Luísa ocupa esses espaços e altera significados. De modo gradual, afastam-se de 

seu sentido físico, tornando-se afeto, possibilitando o distanciamento à medida que são 

absorvidos e transfigurados. Podem, inclusive, deixar de existir, tendo em vista sua 

constituição como espaços afetivos por meio do trabalho de recordação por ela efetuado. 

Essa alteração físico-subjetiva fica bem demarcada na trama pela transformação dos 

jardins da casa de infância em espaço de uso público. Há perdas nesse percurso; não 

obstante, também toda uma simbologia de aceitação dessas perdas e, assim, de conquista 

de uma nova liberdade. Do físico para o afetivo, os jardins tornam-se objeto de reflexão, 

abrem-se a interpretações e amplitudes, quebrando um imaginário cíclico de proteção, 

reclusão e cerceamento.  

O ponto de partida de O planeta desconhecido e romance da que fui antes de mim 

é o presente. A imagem que o espelho reflete é única e ao mesmo tempo plural, na medida 

em que Luísa reproduz traços que pertenceram à Ana. Do presente, remete ao passado e 

é então modificada e interpretada até tornar-se palavra, linguagem e diálogo. E são os 

sentidos do corpo, guias de confiabilidade cada vez mais restrita, que a conduzem na 

difícil tarefa de preencher e aceitar lacunas, viabilizando a alteridade. Um encontro não 

apenas com a avó, mas com as demais mulheres da familia, retomando um elo de 

vivências femininas que lhe permite suportar, conjuntamente a elas, a experiência da 

morte que se avizinha.  

 

3.1.3. Silviano Santiago e Chico Buarque: a velhice como proximidade da morte 

Se a menção a “idoso” remete para uma heterogeneidade já bem concebida na 

sociedade contemporânea, o termo “velho” carrega-se de outras simbologias, 

majoritariamente negativas. “Antes de tudo, um problema no uso cotidiano da palavra 

velho”, afirma Motta (1997: 02), salientando que, em sua “aplicação generalizada a 
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pessoas e objetos, os significados de gasto e descartável predominam” (Ibidem). A 

imagem pejorativa associada ao vocábulo ocasionou, assim, um efeito de negação e 

afastamento: “frequentemente, as pessoas declaram uma idade mais avançada, mas não 

se admitem velhos” (Ibidem). Em artigo posterior, a autora retoma o tema, com o reforço 

do atinente às dificuldades de autopercepção da velhice:  

 

É também difícil reconhecer-se como velho – principalmente como velha – porque a 

velhice é sempre associada à decadência, muito mais do que às propaladas sabedoria e 

experiência. Decadência física, mental, social. A doença, a dependência e a fealdade. A 

senilidade (a etiologia diz tudo) e a proximidade da morte. E todos exorcizam o 

fantasma de seu futuro, afastando-se dele ou até ensaiando destruí-lo. (...) Reconhecem 

que a velhice existe, mas não é aquilo que está neles” (Idem: 228) 
 

A carga semântica distinta entre os termos “idoso” e “velho” ainda hoje é alvo de 

debates, ocorrendo diversificada em textos, sejam estes ficcionais ou não, ainda que se 

observe a opção, principalmente em estudos acadêmicos, pelo uso do termo “idoso” 

(Birman 2012; Debert 1999; Peixoto 2013). Ficcionalmente, a menção a “velho” cresce 

em relevância, talvez pela maior dramaticidade que abarca140.  

Se uma velhice ativa e saudável não se percebe – e em grande parte com razão – 

refletida nos estereótipos e na conotação negativa que assume a palavra “velho”, o cenário 

altera-se na menção à proximidade da morte, recorrente no imaginário de senso comum 

sobre o tema (Elias 2001; Motta 2013; Rodrigues 2006). É um quadro no qual se observa 

uma diferenciação semântica precisa: pensar em um “idoso” não remete diretamente para 

questões relacionadas com a morte e com o morrer; contudo, quando pensamos em 

“velho”, essa concepção cresce em presença, torna-se mesmo predominante:  

 

 
140 Exemplificativas, como textos intermédios entre ficção e não ficção, registramos duas crônicas 

publicadas no ano de 2008. “Gestos amorosos”, de Rubem Alves, relata a autopercepção da velhice a partir 

do tratamento diferenciado, das atitudes condescendentes recebidas, ações supostamente delicadas que, ao 

contrário, excluem, isolam o idoso em sua percepção como frágil e carenciado. João Ubaldo Ribeiro, por 

sua vez, em “Alegrias da velhice”, reage com ironia frente ao uso de termos como idoso, melhor idade, 

feliz idade. Conforme registra o autor, “ninguém mais é velho, fica até feio o sujeito hoje em dia dizer que 

é velho” (Ribeiro 2008: n.p.). Mais recentemente, a questão reaparece em textos de jornalistas como Eliane 

Brum que, em 2012, publica “Me chamem de velha”, e Ruy Castro que, em 2018, em “Reflexões aos 70”, 

ironiza a expressão “melhor idade” como eufemismo e negação dos problemas que envolvem a vivência da 

velhice. 

“Gestos amorosos” - <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2705200804.htm> 

“Alegrias da velhice” - <http://www.academia.org.br/artigos/alegrias-da-velhice> 

“Me chamem de velha” - <https://www.geledes.org.br/chamem-de-velha-por-eliane-brum/> 

“Reflexões aos 70” - <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2018/02/reflexoes-aos-70.shtml> 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2705200804.htm
http://www.academia.org.br/artigos/alegrias-da-velhice
https://www.geledes.org.br/chamem-de-velha-por-eliane-brum/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2018/02/reflexoes-aos-70.shtml
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A palavra velho/a tem uma conotação negativa, passando a significar aquilo 

que está gasto, usado, que perdeu o valor, que é imprestável ou que pode ser 

descartado. Termos como “o crepúsculo da vida”, “outono” e “inverno” 

evocam significações mórbidas, sendo associados com etapa final, fim do 

prazer de viver, decrepitude, agonia e morte. (Barbosa 2003: 09)  

 

E é na proximidade da morte, dramática como finitude humana, que a velhice se 

torna ponto de partida de Heranças, de Silviano Santiago, publicado em 2008, e Leite 

derramado, de Chico Buarque, de 2009. Ambas as obras se estruturam por meio do relato 

de suas personagens protagonistas, dois idosos que, pelo testemunho de suas trajetórias, 

buscam uma última possibilidade de permanência e pertencimento. 

Nesse contexto, a memória assume papel crucial. Carregada da subjetividade que 

lhe é inerente, oferece-se em fragmentos dispersos, lembranças, esquecimentos e 

acréscimos, voluntários ou não, que se cruzam e modificam, em uma livre associação por 

sua vez indicativa de rico material interpretativo. As narrativas tornam-se então versões, 

não há certezas ou confiabilidades, como o afirma Eulálio, de Leite derramado: “são 

tantas as minhas lembranças, e lembranças de lembranças, que já não sei em qual camada 

da memória eu estava agora” (Buarque 2009: 138). 

Mais presente na fala da personagem de Buarque, cujos filtros pessoais e controle 

perdem-se em meio a delírios e à constante medicação, o processo de livre associação não 

deixa de ser encontrado também no relato memorialístico de Walter, protagonista de 

Heranças. Contudo, a personagem de Santiago concebe sua narrativa como escrita, como 

planejamento intencional e submetido ao seu controle prévio, distanciando-a da oralidade 

e do fluir espontâneo de linguagem e memórias. 

Nessa perspectiva, como o afirma, a organização do texto ocorre apoiada “na muleta 

da memória voluntária” (Santiago 2008: 59), mesmo quando não observa a linearidade 

cronológica, entrelaçando temporalidades e espaços. Relatar representa, para Walter, 

mais do que recuperação, o controle do passado e, assim, de seu futuro: “Elegi a cidade, 

escolhi o cemitério. Decidi passar os últimos anos de vida no Rio de Janeiro e ser 

enterrado no São João Batista” (Idem: 07)141.  

 
141 Um controle e poder decisório reforçado pela escolha dos verbos nos quais o narrador estrutura seu 

relato: decidi, elegi, escolhi, quero.  
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Esse aspecto realça a inconfiabilidade do narrador: o contado passa por um processo 

de intervenção claro e consciente142, no que se inclui o direito à censura: “Se porventura 

vier a refugar vocábulos, passagens ou páginas deste manuscrito, deixarei escrito neste 

exato lugar: Algumas passagens foram censuradas pelo autor” (Idem: 110). Um anúncio 

logo enfatizado: “Caso deixe a frase acima no manuscrito, terei legado uma pista e a 

seguinte certeza: andei censurando minhas palavras. Troco em miúdos a pista e a certeza. 

Não aceito por escrito a vida tal como a vivi” (Ibidem). Todavia, o narrador reconhece a 

impossibilidade da vigilância plena tanto sobre a memória quanto sobre a palavra: “A 

memória domina mais a linguagem – isto é, o extravasamento dos sentimentos em 

palavras – do que um de nós gosta de acreditar” (Idem: 390). 

Constitui-se o texto, assim, de uma dubiedade subjacente entre o dito e o não dito, 

um entrecruzar de filtros memorialísticos subjetivos e omissões intencionais, o que 

mantém o leitor em alerta para a possibilidade de manipulação e para uma trama além da 

relatada, a qual deve ser igualmente compreendida. Esse movimento fica bem 

caracterizado na abordagem do enriquecimento do narrador, ocorrido durante o período 

de ditadura militar. Se o romance não se apresenta com quadros descritivos de crítica 

direta à época, sua denúncia efetiva-se pela informação recorrente quanto aos ganhos 

financeiros do protagonista no período.  

Escolher um integrante da elite, que apoiava o regime, complementa um cenário de 

crítica, ao qual se agregam não apenas as vantagens econômicas recebidas pelo 

protagonista, mas também sua conduta agressiva e opressora, seja no tratamento 

pejorativo direcionado aos que não compunham seu círculo social, seja na abordagem 

abusiva que concede às mulheres, concebendo-as como objetos de troca, mercadorias a 

serem utilizadas a seu bel-prazer: “Dividi-me entre inumeráveis amantes, sem me dividir 

em outro ser, meu filho (...) Com o dinheiro herdado e a loja de armarinhos vendida, entrei 

com a cara e a coragem, nos anos 1970, na florescente indústria da construção civil belo-

 
142 O romance não se embasa apenas na apresentação direta dos fatos, análises direcionam a compreensão 

do leitor. Inserindo-se em um contexto de autoficção da personagem protagonista, a escrita constitui-se 

como organizada a partir dos seus desejos e comando. 
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horizontina” (Idem: 17). Pessoas e espaços fundem-se em uma concepção mercantilista 

de fatos e sentimentos. 

Nascido em Belo Horizonte, Walter encontra-se agora no Rio de Janeiro, cidade 

que escolheu para viver seus últimos anos de vida. Em seu amplo apartamento em plena 

Avenida Vieira Souto, o idoso, doente e cada vez mais enfraquecido, digita suas 

memórias, entre interrupções e atividades quotidianas do momento presente da escrita: 

“A copeira bate à porta do escritório e interrompe bruscamente o diálogo que mantenho 

comigo na tela do computador” (Idem: 11)143.  

A espacialidade em que o texto se insere assume tons não apenas geográficos, mas 

ainda subjetivações individualizadas e temporais. Ao passado de amplitude, poder, 

conforto e acesso irrestrito, vivenciado pelo narrador, contrapõe-se um presente no qual, 

apesar do quarto espaçoso e das salas suntuosas do apartamento, irrompe a restrição 

crescente de mobilidade: “Antenor me arranca da cama, como a um saco de batata de 

oitenta quilos. Amparado à esquerda por ele, fico de pé e, conduzido pelo motorista, dou 

uns passos até o banheiro” (Idem: 360). 

A percepção negativa do entorno afetivo e social reforça-se pela inacessibilidade 

do espaço público. O esplendor dos corpos que se movimentam musculosos e ágeis pela 

areia, a beleza das paisagens e das construções humanas na Avenida Vieira Souto, 

realçam a degradação física de Walter: “Não foi para velhos e enfermos que o homem 

inventou vidro e refrigeração? Se um de nós tivesse descoberto o elixir da juventude, 

gozaríamos a vida ao ar livre e na praia” (Idem: 7). Um contraste percebido e aceito pelo 

narrador, que reconhece no confinamento um caminho que agora é o seu: “A cada dia que 

passa conheço melhor os meandros da arena doméstica, onde se desenrolará o clímax do 

drama humano, e da hospitalar, onde transcorrerá a cena terminal do doente. O ator se 

habitua aos dois palcos no aguardo da palavra Fim” (Idem: 242)144. 

 
143 Nesse sentido, oferece-se ao leitor a possibilidade de acompanhar o processo de elaboração do texto 

pela personagem, permitindo-lhe observar as interrupções e propostas nas quais se apoia, passado e presente 

apresentando-se em paralelo. 
144 A proximidade da morte, se dramática pelo que representa de finitude não apenas pessoal, mas de 

extinção de toda uma linhagem familiar, possibilita, contudo, liberdade de regramentos e imposições 

sociais: “Se estiver pensando o pior de mim, pouco me importa. Quando estas páginas forem liberadas à 

leitura, o cadáver responsável estará alimentando os vermes” (Santiago 2008: 111). Nesse ponto, permitem-

se similaridades com Machado de Assis. A liberdade que Walter expõe, por saber que não chegará a 
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Porém, há mais do que desistência ou aguardo da morte que se aproxima, Walter 

apresenta-se como sujeito e agente, ultrapassando a passividade do corpo cujo controle 

perde de modo gradual. As memórias que escreve não se acumulam em volumosos 

cadernos a serem guardados em armários de madeira antiga. Ao contrário, o idoso as 

digita em “dois moderníssimos computadores” (Idem: 7), ressaltando em sua ação o 

domínio não apenas do passado, mas de instrumentos intelectuais e tecnológicos recentes. 

Walter concebe-se como personagem da sociedade contemporânea, e como tal exige ser 

reconhecido. 

A recusa da segregação, seja em guetos geográficos, temporais ou sociais, 

estabelece-se a partir de uma perspectiva na qual se integram passado e presente. É o que 

atesta a releitura diária da escrita pelo narrador. O equipamento “moderníssimo” atua 

como uma segunda memória que, armazenando suas lembranças, permite a retomada, 

reavaliação e reescrita, a atualização contínua a partir de novas lembranças e descobertas. 

Serve inclusive como incentivo à continuidade em momentos nos quais o cansaço parece 

predominar. A modernidade, como aliada do passado, motiva a ação: “Enquanto releio 

os dez últimos parágrafos do arquivo (nunca me aventuro a um número maior) braços e 

mãos perdem a modorra matutina” (Idem: 306). O processo de reconstrução identitária 

efetuado pela personagem protagonista de Santiago sublinha a influência de diferentes 

temporalidades e a exigência da ação como constitutivas conjuntas do seu papel de 

sujeito. 

Inserido em um quadro de estabilidade financeira, a velhice não o preocupa como 

acesso à assistência e a uma boa estrutura de serviços, Walter possui recursos capazes de 

lhe garantir o apoio necessário em suas atividades. Contudo, percebe-se em uma linha 

descendente de autonomia e poder decisório, uma trajetória que o assusta145, como o 

sublinha Alves (2016): “Isso não o isenta, contudo, de temer pelos anos que antecedem o 

momento derradeiro. Inquieta-o, especialmente, a possibilidade de se tornar dependente 

 
enfrentar o julgamento social, é a que afirma também o narrador defunto de Memórias póstumas de Brás 

Cubas (2008). 
145 O temor da dependência é tema recorrente em pesquisas realizadas junto a idosos. Mudanças culturais 

referentes à estrutura familiar, aumento da longevidade e a crescente valorização da autonomia e 

independência originam expectativas e exercem uma pressão não raro prejudicial e segregacionista no 

quotidiano do idoso (Birman 1997, 2012; Debert 1999; Guedes 2012; Fonseca 2012).  
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de outras pessoas, na medida em que a saúde começa a se mostrar precária” (Idem: 87). 

O medo da impossibilidade de controle inclusive sobre o próprio corpo surge como 

angústia nos questionamentos que se efetua o narrador:  

 

Qualquer dia destes, estarei requisitando a cadeira de rodas ao deixar a cama. 

Terei perdido a vergonha? Depois de eu me servir do vaso sanitário, Antenor 

estará me lavando a bunda? Ou já não precisarei do vaso sanitário. A fralda 

geriátrica – o fraldão, como a Margareth disse outro dia – servirá de depósito 

compulsório dos excrementos? (Santiago 2008: 342) 

 

Dessa forma, a velhice converte-se em comprovativo da inviabilidade de um 

controle permanente, impondo-se como fragilização e proximidade da morte, 

conscientizadas no próprio corpo pelo narrador, que se retrata, sem subterfúgios, como 

“o rosto dum velho doente e cansado da vida” (Idem: 109). A decrepitude do corpo não é 

passível de camuflagem, afirma, mesmo que “pinos de metal e dentes de porcelana” 

(Idem: 305) substituam a dentição perdida para a idade: “Quando as duas arcadas 

dentárias me deram adeus, chorei lágrimas de saudades” (Ibidem). Envelhecer, nos 

lembra a ficção, é um aprendizado de dependência. 

A degradação física, inevitável, ainda pode ser amenizada pela estrutura de serviços 

a que tem acesso Walter; tal não lhe permite, contudo, suplantar a solidão crescente no 

decorrer do relato. O medo de ser abandonado evidencia-se nas dúvidas que confessa 

quanto à permanência da copeira recentemente contratada:  

 

Preciso dela. Não posso cair sozinho, sem dó nem misericórdia, no 

despenhadeiro de lixo humano que fui amontoando por décadas e mais 

décadas. Longe da colina de Lourdes, no chique Aterro Sanitário da Vieira 

Souto, ela me preserva da solidão absoluta. Precisa menos de mim que eu dela. 

Precisa da carteira de trabalho assinada e do salário quinzenal, pago 

religiosamente. Qualquer outro velho, em condição financeira semelhante à 

minha, pode assinar-lhe a carteira e, com pontualidade equivalente, pagar o 

mesmo ordenado. (Idem: 12ss.) 

 

Nesse sentido, relativiza-se a força do poderio econômico no momento da velhice. 

Para autores como Bosi (1994), Fonseca (2016), Matos (2004, 2006) e Paúl (2012), o 

acesso a recursos e a uma estrutura básica de serviços é sempre essencial; não obstante, 

as relações afetivas, familiares ou não, assumem igual ou maior importância. Constituídas 

ao longo de toda a trajetória da vida, são antídoto contra a “solidão absoluta” que teme 
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Walter, consolam, confortam e criam significados que se refletem em bem-estar não 

apenas emocional, mas físico, amenizando dores e prevenindo enfermidades. 

E se a situação do narrador protagonista de Heranças, sendo privilegiada em termos 

de recursos financeiros, carrega-se de negatividade, tal se recrudesce em um quadro ao 

qual se adiciona uma decadência econômica brutal, como a enfrentada por Eulálio, de 

Leite derramado (2009).  

“É desagradável ser abandonado assim, falando com o teto” (Idem: 08), queixa-se 

o protagonista da trama de Buarque, transitando constantemente entre real e imaginário, 

história e ficção, memória, falseamento e delírio. No romance, os queixumes de Eulálio 

direcionam-se especialmente à Maria Eulália146, a filha com quem dividia um pequeno 

cômodo em uma favela do Rio de Janeiro: “Minha filha me internou à força, mesmo 

imobilizado eu estaria melhor em casa” (Idem: 119). Do leito de um hospital público no 

qual ingressou em decorrência de uma queda, o idoso, já centenário, narra a quem se 

disponha a ouvir e em forma de monólogo a sua saga familiar. 

Descendente de uma família detentora de poder econômico e político, Eulálio 

compreende-se agora apenas mais um entre tantos outros pacientes do hospital: “Aqui 

não gozo de privilégios, grito de dor e não me dão opiáceos” (Idem: 50). O atendimento 

que recebe é mecanizado, retrata o descaso hospitalar com as necessidades 

individualizadas dos internos: “Todo dia é isso, acordo com o sol na cara, a televisão aos 

berros” (Idem: 49). Há demasiadas tarefas a serem cumpridas diariamente para que lhe 

concedam a atenção, o tempo de ouvir as histórias que anseia transmitir: “a vocês nada 

disso interessa, e ainda aumentam o volume da televisão por cima da minha voz já 

trêmula” (Idem: 51).  

 
146 Para o pai, ainda que se observem vestígios de afeição, a filha é componente secundária da narrativa, 

não raro tratada com menosprezo, “está gagá, se esquece das coisas que falou na véspera” (Idem: 193); ou 

com resquícios de rancor: “a tudo eu me resignava porque não queria contrariar Maria Eulália” (Idem: 124). 

Sobre Maria Eulália, já octogenária e carente de apoio financeiro e estrutural, recebemos informações 

esparsas pelo romance, indicativas de variadas possibilidades de interpretação e análise. Apesar da idade 

avançada, continua sendo a responsável pelos cuidados do pai idoso, uma situação cada vez mais presente 

na sociedade contemporânea, em especial nas últimas décadas, agravada pela falta de estruturas sociais 

capazes de abarcar de modo efetivo o crescimento da longevidade humana e a redução verificada nos 

índices de natalidade (Golbenberg 2013; Peixoto 2004). 
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No entanto, e nisso a personagem de Buarque ganha força e complexidade, o não 

ser ouvido não impede a ação de relatar, Eulálio não desiste de si e da história que o 

constitui e continua a repeti-la incansavelmente, a qualquer um que se aproxime: “Estou 

pensando alto para que você me escute .... você está aí?” (Idem: 77). Relatar torna-se 

assim ação de existir, busca de sentido e pertencimento (Assmann 2011; Bosi 1994). 

Frente às poucas perspectivas de futuro e reconhecendo a morte que se aproxima, 

encontra na memória refúgio e identidade, sabedor de que fragmentos de suas narrativas 

alcançarão aqueles que o circundam, ainda que apenas como curiosidade que desperta um 

moribundo já centenário: 

 

Aos domingos, no pico do horário de visitas, é comum acorrerem famílias 

inteiras a fim de apreciar meus estertores, ou quiçá a derradeira sentença de um 

moribundo. Muita vez de fato já invoquei a morte, mas no momento mesmo 

em que a vejo de perto, confio em que ela mantenha suspensa a sua foice, 

enquanto eu não der por encerrado o relato da minha existência. (Buarque 

2009: 192) 

 

A identidade à qual Eulálio se apega é a do status financeiro e social da família de 

sua infância e juventude. Mesmo na velhice, morando em um casebre, em uma “habitação 

de um só compartimento, num endereço de gente desclassificada, na rua mais barulhenta 

de uma cidade-dormitório” (Idem: 137), aferra-se aos seus antigos hábitos e gostos 

aristocráticos:  

 

Usava pijamas sedosos com o monograma do meu pai, e não dispensava um 

roupão de veludo para caminhar até o alpendre no quintal, onde fazia a minha 

higiene num banheiro com paredes chapiscadas e chão de cimento. Eram 

trabalhosos os meus banhos, pois à guisa de chuveiro havia um cano 

caprichoso, que ora pingava água a conta-gotas ora soltava em jatos sobre a 

latrina. (Ibidem) 

 

No confronto entre presente e passado, evidencia-se a enormidade da queda de 

Eulálio, não apenas física, ainda que esta se revele de modo concreto na degradação de 

paredes, espaços e objetos. Sinalizando para vestígios de negação próximos ao 

demenciamento, o “filete de água” do chuveiro improvisado remete ao “chuveiro 

copioso” do chalé onde viveu com a esposa: “Diante de uma parede sem emboço, eu 

sonhava com cavalos-marinhos nos azulejos, com as louças inglesas do nosso antigo 

banheiro” (Ibidem). 
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Contudo, sabe que o que recorda não corresponde à realidade dos fatos, já 

irrecuperável, como o chalé há muito demolido para ceder espaço a novas construções: 

“Na velhice, a gente dá para repetir casos antigos, porém jamais com a mesma precisão, 

porque cada lembrança já é um arremedo de lembrança anterior” (Idem: 136). Suas 

palavras, mesmo quando carregadas de menosprezo e arrogância delirante, apontam 

consciência da situação que vivencia, como o afirma ao destacar: “Seria até cômico, eu 

aqui, todo cagado nas fraldas, dizer a vocês que tive berço” (Idem: 50), acrescentando 

logo a seguir: “Hoje sou da escória igual a vocês, e antes que me internassem, morava 

com minha filha de favor numa casa de um só cômodo nos cafundós. Mal posso pagar 

pelos meus cigarros, nem tenho trajes apropriados para sair de casa” (Ibidem).  

Nesse contexto, as atitudes da personagem não podem ser lidas apenas como um 

processo de alienação ou demência. Elas são também tentativas – em geral infrutíferas – 

de manter a identidade que acredita ser a sua, ameaçada pelo desenraizamento e por 

mudanças espaciais que materializam mudanças afetivas, sociais e econômicas ainda 

mais drásticas. Em uma estrutura na qual a espacialidade assume função física e 

simbólica, os casarões da infância de Eulálio vão sendo substituídos por pequenos 

apartamentos, transformam-se em estacionamentos e favelas e refletem, assim, a situação 

de decadência e abandono da realidade presente do idoso. 

Ao longo do caminho em direção ao cômodo que será sua última morada antes do 

quarto hospitalar, Eulálio procura na paisagem novamente a casa primeira147, a fazenda 

de seus pais: “Era um rio podre, contudo eu ainda via alguma graça ali onde ele fazia a 

curva, no modo peculiar daquela curva, penso que a curva é o gesto de um rio. E assim o 

reconheci” (Idem: 177). Identifica trechos do rio, uma antiga mangueira e a casa amarela 

perto da Igreja do Terceiro Templo, em cujos fundos passará a residir. Apesar de perceber 

as alterações provocadas pela passagem do tempo, é o terreno que lhe pertence, por ser 

concebido como o de sua infância. E o exige em seus gestos, mesmo naqueles sem 

resposta. 

 
147 Aqui, a casa da infância surge, inserindo-se nas imagens de Bachelard (2008), como conforto e 

segurança. Também, frente à impossibilidade de controle do futuro que se afigura nefasto, sinaliza para o 

cronotopo da casa, de Bakhtin (2014), unificando temporalidades e espaços. O cenário amplia-se por ser 

retomado na estrada, igualmente cronotópica e inserida entre impossibilidades de recomeço e proximidade 

do fim. 



 

207 

Compreender-se idoso é, para Eulálio, perceber a degradação da fazenda dos pais, 

a decadência do corpo inscrita nas paredes de concreto sem cores e sem conforto. Ao 

assumir para si a identidade do espaço que percorre, cobra protagonismo. Está “velho”, 

invadido física, emocional e espiritualmente, mas é presença ainda viva, como o é a terra 

pela qual corria quando criança. O seu relato cobra o direito de ser. 

Nesse cenário, a linhagem familiar impõe-se como a marca identitária que perpassa 

todo o texto: “E não se esqueça que meu nome de família é Assumpção, e não Assunção, 

como em geral se escreve, como é capaz de constar até aí no prontuário” (Idem: 25). A 

importância que Eulálio concede ao nome de família torna mais cruel a consciência de 

sua extinção: não há descendentes que lhe permitam a perspectiva de continuidade.  

Uma extinção física precedida da extinção social, o nome Assumpção, que para seu 

pai e avô abria portas de influência e poder, a Eulálio não lhe permite sequer a segurança 

no privado de seu apartamento, invadido por policiais em uma ação repressiva durante a 

ditadura militar: “Ainda lhes apontei o retrato do meu avô na moldura dourada, mas um 

brutamontes me deu um tapa na orelha e me mandou enfiar o avô no cu” (Idem: 127). 

Aqui, Buarque, assim como Santiago, permite a crítica contumaz de um sistema 

elitizado e opressor por meio do relato de um integrante partícipe e conivente desse 

sistema. Desse modo, como o registra Schwarz (2009), “recapitulando sua vida com 

propósito sentimental, ele [Eulálio] sem querer vai entregando os segredos de sua classe” 

(Idem: n.p.)148. Com os relatos de Eulálio, que remetem para a vinda da família real 

portuguesa ao Brasil, é possível traçar um quadro expositivo histórico das mudanças 

culturais e políticas verificadas no país. Alteram-se expectativas, padrões e valores, a 

sociedade escravagista moderniza-se em um processo acelerado de transformações que a 

personagem vivenciou e do qual ela e sua família foram agentes. 

A um passado de luxo, entre palacetes, intrigas políticas e viagens à Europa, 

contrapõe-se um presente de fugas, traições e decadência. Em seu leito de hospital 

 
148 Nesse contexto, assinala Schwarz (2009), sendo Eulálio o narrador e o protagonista, observa-se uma 

estrutura na qual a “crítica social não se faz diretamente, mas pela autoexposição” encarnando a personagem 

“em primeira pessoa a mediocridade e os preconceitos oligárquicos (...) O pressuposto dessa solução formal 

– trata-se de uma forma em sentido pleno – é uma certa conivência maldosa entre o autor e o leitor esperto, 

às expensas do canastrão que está com a palavra” (Idem n.p.).  

- “Brincalhão, mas não ingênuo”:  < https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2803200908.htm> 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2803200908.htm
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público, o envelhecimento surge para Eulálio como perda de poder. Uma perda que se 

consubstancia no desrespeito pelo corpo:  

 

É o tal negócio, me arrancam da cama, me passam para a maca, ninguém quer 

saber dos meus incômodos. Nem bem acordei, não me escovaram os dentes, 

estou com a cara amassada e a barba por fazer, e com este péssimo aspecto me 

fazem desfilar sob a luz fria do corredor que é um verdadeiro purgatório, com 

um monte de gente estropiada pelo chão, fora os vagabundos que vêm ali a fim 

de ver desgraça. Por isso puxo o lençol e cubro meu outrora belo rosto, que 

logo tornam a expor para não parecer que estou morto, porque causa má 

impressão, ou é vexatório para maqueiro transportar defunto. (Buarque 2009: 

23). 

 

Por meio de um fluir constante de palavras, pensamento e ação diluem-se em 

temporalidades distintas que tornam indefinidos quaisquer limites entre verdades, 

mentiras, memória e ilusão149. Esse efeito não é aleatório, mas intencional. Leite 

derramado estrutura-se como comprovativo da impossibilidade do retorno, da impotência 

frente a uma memória que esvai em fragmentos cada vez mais inacessíveis. 

Um efeito que se amplia, contraditoriamente, pelo aspecto especular assumido 

pelos relatos de Eulálio, que retomam, por meio de junções perceptíveis, mas sempre 

menos claras, a história dos demais membros da família. Atinge seu auge na nomeação 

das personagens e na descrição de suas mortes, como as do pai e do bisneto, assassinados 

em conflitos amorosos. Ao final, identidade e corpo fundem-se no relato da morte de seu 

tetravô, diluída na solidão de seu próprio desaparecimento: 

 

O célebre general Assumpção devia ter uns duzentos anos, parecia mais velho 

que Matusalém, no século retrasado desafiara Robespierre e agora jazia numa 

simples padiola. Ele já não dizia coisa com coisa, se intitulava camareiro de 

dom Afonso VI e acreditava estar no palácio de Sintra, em mil seiscentos e lá 

vai pedrada. Tive pena porque para o velar só havia mamãe e eu, me admirou 

que não comparecessem autoridades, marechais, nem um representante da 

família real. Eu só via gente estranha à sua volta, uns indivíduos de aparência 

bronca que se riam do velho. E juntou mais gente quando ele esbugalhou os 

olhos, ficou roxo e perdeu a voz, queria falar e não saía nada. Então abriu 

passagem uma jovem enfermeira, que se debruçou sobre meu tetravô, tomou 

suas mãos, soprou alguma coisa em seu ouvido e com isso o apaziguou. Depois 

 
149 A desorientação em termos de fatos, nomes e pessoas torna-se visível no texto não apenas pelas 

lembranças enfraquecidas com a idade, mas também pela menor participação do idoso em atividades do 

entorno. Aos poucos, Eulálio deixa de ser agente da ação para tornar-se elemento passivo, mudança 

observada mesmo no relato das histórias, que não são mais as que ele recorda, mas já recordações 

intermediadas por terceiros, como no caso da morte do neto: “Diz minha filha que ele foi morto na cadeia” 

(Buarque 2009: 127). 
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passou de leve os dedos sobre suas pálpebras, e cobriu com o lençol seu outrora 

belo rosto. (Idem: 195) 

 

A personagem de Buarque não se apresenta como um sábio no alto de seus cem 

anos de experiência; não demonstra grande arrependimento pelos erros cometidos, seus 

acertos carecem de importância e não possui respostas para os questionamentos humanos 

essenciais. Eulálio quer-se um homem em busca do mínimo de atenção necessária para 

escapar do esquecimento. Um esforço que se mostra inútil, o relato ininterrupto de 

memórias não evita a anulação existencial provocada pela morte. E ele o reconhece, 

percebendo nela uma tragicidade além da individual: “sinto que em breve as feições de 

um Assumpção serão como as de uma espécie extinta” (Idem: 104).  

A leitura conjunta das obras abordadas nesse tópico expõe personagens inovadoras, 

distanciadas de noções maniqueístas, mulheres e homens que optam por uma 

perspectivação de trajetórias que lhes permita ver sentido em um caminho nem sempre 

harmonioso, no mais das vezes mesmo de conflito, porém capaz de configurar de modo 

efetivo a sua realidade presente. Ao não aceitar uma categorização simplista assente na 

oposição entre vilãs e vítimas, bem e mal, verdadeiro e falso, as personagens contestam 

a homogeneização.  

A velhice passa, assim, a ser configurada como parte integrante e resultado de uma 

caminhada anterior, não apenas individual, mas incluída também no conjunto familiar e 

social. Talvez deva ser esse o aprendizado, o de que toda vida importa, porque abrigamos 

todos em cada um de nós. A proximidade da morte, se inevitável, deve produzir respeito 

e empatia, nunca risos, fuga, exclusão ou isolamento.  

Ana percebe-se cedo demais presa “no silêncio e na ausência” (Dacosta 2000: 50), 

sendo representativa do ambiente regrado por normas sociais inflexíveis e redutoras, em 

especial no que se refere aos espaços a que tinha acesso a mulher viúva no século XIX. 

Luísa, sua neta, enfrenta na velhice do século XX uma situação de desencanto, seu corpo 

está “não apenas morto para o desejo, mas sem impulsos de vida e de exuberância que, 

antigamente, a faziam correr, escalar os cimos, para ganhar horizontes e amplidão” (Idem: 

14). Em um entrecruzar de suas histórias com as das demais mulheres da família, 

diferentes gerações lutam pelo direito à esperança, acumulam medos, desgostos e pedaços 

de pequenas vitórias.  
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Um quadro que Rosa Ambrósio enfrenta com rebeldia: “Relaxada e beberrona, 

continuava metida na antiga camisola sensual das noites sensuais (…) retoque nos 

cabelos, unhas claras e sem manchas, nenhuma mancha” (Telles 1999: 99), em um 

contraste contínuo com Dionísia, de idade próxima à idade da patroa, mas retratada como 

a afastar-se com um “andar pesado (…) Dionísia com seu casaco de tricô, gorro e meias 

de lã (…) Já não andava muito brilhante (…) Fazia-se de tonta e na tontice rabugenta 

entrava uma pitada de esclerose” (Idem: 115ss.). 

A demência, apenas anunciada como perspectiva em Dionísia, está já presente em 

Celeste que, de idade mais avançada, se apresenta com “um roupão sempre e as pernas 

que custam” (Antunes 2016: 87), sendo desenhada por Lobo Antunes como “uma velha 

de camisa a pingar” (Ibidem), a quem acompanha diariamente uma senhora também já 

idosa, que se apercebe com a sobrevivência cada vez mais ameaçada. 

Diferenças econômicas e sociais marcam as personagens de Santiago e Buarque. 

Walter e Eulálio caracterizam-se por vivências financeiras e pessoais muito distintas, 

aproximadas por uma solidão opressiva que se ameniza apenas por meio do relato e, por 

vezes, pela expectativa de retorno: “Ouço ruídos de gente, de vísceras, um sujeito 

entubado emite sons rascantes, talvez queira me dizer alguma coisa. O médico plantonista 

vai entrar apressado, tomar meu pulso, talvez me diga alguma coisa” (Buarque 2009: 8). 

Uma expectativa continuadamente frustrada: “Um padre chegará para a visita aos 

enfermos, falará baixinho palavras em latim, mas não deve ser comigo” (Ibidem).  

O que se pontua, tanto nos estudos teóricos contemporâneos sobre o corpo e o 

envelhecimento, quanto nas obras de ficção que incorporam o tema, é a profunda ligação 

entre biológico, afetivo e cultural (Birman 2012; Damásio 2015; Fonseca 2004; Peixoto 

2013). A visão do corpo e a busca de compreensão de suas reais possibilidades e 

limitações vêm enquadradas em conceitos formulados a partir de sua inserção social, ou 

seja, dos papéis que o sujeito corpóreo desempenha na comunidade. São esses papéis e a 

possibilidade, ou não, de seu cumprimento, que direcionam as valorações ou noções 

pejorativas, o que amplifica a necessidade de enfoques que priorizem pesquisas 

diversificadas e pontos de vista interdisciplinares no estudo do tema. 
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Nos últimos anos, acentua-se uma defesa do reconhecimento da subjetivação e do 

heterogêneo que integram o período da velhice. Para além da inovação tecnológica 

voltada à busca da longevidade, dois pontos assumem agora uma importância primordial: 

o direito ainda ao cuidado e à convivência afetiva e a mobilidade e autonomia como 

instrumentos de poder identitário. 

 

3.2. Relações familiares e de cuidado 

 

Expandindo-se para diferentes áreas de investigação, a temática da velhice, 

impulsionada por produções literárias e cinematográficas, aponta nos últimos anos para 

uma retomada animadora. Tal como esta tese tem procurado mostrar, o debate em torno 

da problemática do envelhecimento e da velhice mostra-se agora constante, ainda que não 

com a força que se faz necessária, em pesquisas no âmbito das chamadas ciências de vida, 

ciências da saúde, ciências sociais e humanas.  

Entretanto, cabe registrar, institui-se paralelamente uma perspectivação a partir da 

qual a longevidade, tornando-se vivência longeva real, carrega dificuldades a tal ponto 

drásticas que começa a se constituir como temor e já não como recompensa. O medo da 

morte e o desejo pela vida eterna perdem espaço frente ao assustador com que se apresenta 

– e se representa – a velhice em sua fase mais tardia. Configura-se aqui um cenário que 

não é necessariamente de conscientização sobre o envelhecimento e a finitude humanas, 

porém algo mais complexo, marcado por outras questões de cunho ontológico e subjetivo, 

como seja o cansaço do indivíduo frente a uma vida que se mostra escassa de projetos e 

significados. 

A ênfase no cuidado físico não pode provocar uma falta de cuidado com o ser. 

Ações que incentivem a longevidade e o protagonismo do idoso, para que resultem em 

reações efetivas, devem se fazer acompanhar de questionamentos já elaborados por 

Beauvoir (1990) e Bosi (2010) na década de 1970: protagonismo para quê? Que 

oportunidades surgem com a posse do controle sobre uma vida longeva se não for 
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acompanhado do direito de experienciar os prazeres e as possibilidades dos anos que se 

acumulam?150 

Ao temor pela finitude humana comprovada na imagem de um corpo velho, 

adiciona-se a falta de empatia com o que vai além do nosso espelho momentâneo. A fala 

e o raciocínio mais lentos ou guiados por lógicas distanciadas da do indivíduo jovem, 

características comuns na velhice, não resultam em interesse pela diversidade que 

representam, mas em desinteresse. Observa-se não raro o tédio instalado no ouvinte, um 

cuidar burocrático e automatizado, enquanto a mente se dispersa sem um contato real com 

o corpo à sua frente.  

Cuidadores, sejam eles familiares ou profissionais contratados pelo próprio idoso 

ou por seu responsável, convivem no dia a dia com situações marcadas pela afetividade 

inerente aos relacionamentos humanos. Suas mãos tocam indivíduos fragilizados que 

exigem e merecem dignidade em todos os seus momentos, como o merecem todos os 

seres. Essa convivência diária com a dor e a sensibilidade do outro acarreta uma 

sobrecarga emocional para a qual é preciso estar atento e preparado. 

Impõe-se, assim, ao cuidador, uma atenção consigo tão intensa quanto o é o cuidado 

com o outro, para que as forças permaneçam e momentos depressivos ou frustrantes não 

ocupem o espaço do todo, não camuflem expectativas e possibilidades. Um cuidador 

familiar, ainda que assuma essa função de forma voluntária e não por imposições sociais, 

acresce encargos nem sempre conformes à sua rotina. Conflitos constituem-se na 

mediação entre o prazer da presença e os contratempos decorrentes dessa presença, uma 

sobrecarga difícil de ser mensurada antes da sua vivência prática. 

O distanciamento geográfico ou emocional, à medida que os filhos crescem, 

intensifica esse cenário, pois as mudanças relacionadas ao envelhecimento não são 

absorvidas de modo gradativo, o que permitiria o reconhecimento e a adaptação conjunta 

pelos familiares. O retorno da convivência quotidiana verifica-se no mais das vezes em 

uma altura de crise, pela viuvez, fragilidade do corpo ou precariedade econômica. 

 
150 A agonia presente nos questionamentos do protagonista de O silêncio de um homem só, de Manuel Jorge 

Marmelo (2004), retratam o cenário de falta de perspectivas no qual se vê confinado: “O que vale um 

homem só? Para que serve? Que inominável pecado cometeu para receber o castigo de continuar vivendo?” 

(Idem: 93), indaga o idoso, a cada dia mais solitário, sem motivação para o contato afetivo, relações de 

amizade ou convivência comunitária após a morte da esposa. 
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Revisam-se então memórias antigas. É um quadro que articula recordações amorosas com 

o pesar por ausências demasiado prolongadas e rancor frente às novas responsabilidades. 

Associada à idade do esquecimento, a velhice é também a idade em que são 

retomadas lembranças antes diluídas na correria do quotidiano. Se prazerosas, regressam 

como saudades e mostram-se positivas no novo momento; contudo, hostilidades 

anteriores, culpas e frustrações ressurgem agora alimentadas e distorcidas por filtros 

agregados com a passagem dos anos. Quando não elaboradas, exibem-se em formas 

agressivas ou mascaram-se em superfícies amáveis, demasiado submissas ou protetoras, 

adicionando novos conflitos aos já existentes.  

Sentimentos contraditórios de amor, cansaço e ódio, agregados às dificuldades 

decorrentes do cuidado familiar, são bem exemplificados em três romances brasileiros, A 

mãe eterna – morrer é um direito, de Betty Milan, de 2016, Uma Duas, de Eliane Brum, 

de 2011, e O momento mágico, de Márcio Ribeiro Leite, de 2009. Significativamente, os 

três contestam o desejo de uma vida longa, contraposta a problemas físicos e mentais 

redutores da independência e da autonomia. A relação entre pais e filhos, ainda que exista, 

seja desejada e mesmo se concretize, problematiza-se por questões inerentes ao 

envelhecimento ou por trajetos anteriores marcados pelo confronto. Um quadro que 

assume novas nuances se o cuidado familiar é inviabilizado e ocorre a institucionalização 

do idoso. 

 Contornos iniciais do processo de institucionalização estão presentes em O 

momento mágico quando da tentativa de as filhas imporem ao pai, Adalberto, um espaço 

e um cuidado externos rejeitados. O idoso logo se torna “o mais irreverente e desobediente 

interno da instituição” (Leite 2009: 158), percebendo os demais residentes como 

simulacros, espíritos arrasados pela medicação diária e regras generalizantes. Para o 

protagonista de O momento mágico, “seus sonhos, seus desejos, sua alma, passavam 

longe daquele edifício branco com grandes varandas e um jardim gramado na frente” 

(Ibidem). O diagnóstico que elabora da vivência dos idosos residentes do Lar é rigoroso 

e sem atenuantes: “A sociedade os degradava em nome da ordem instituída” (Ibidem). 

A vivência no ambiente institucionalizado, temporária no caso de O momento 

mágico, reforça-se nos romances portugueses Passagens e Em nome da terra, impondo 



 

214 

de modo mais efetivo a aproximação entre a descrição física dos espaços, salas, quartos, 

corredores e objetos, dos sentimentos subjetivos a eles relacionados: “O jardim falso, 

improvisado a seguir à sala, para onde nunca levavam as cadeiras de rodas. Mesas e 

guarda-sóis num terraço fantasmático, onde nunca estava ninguém”, afirma Gersão 

(2014: 28), no retrato que efetua da instituição na qual se encontra Ana, protagonista do 

livro. Ferreira, por sua vez, enfatiza também o físico como impacto a ser depois 

assimilado como consciência do abandono: “– Esta é a sala. / Não havia tempo de a ver 

bem, mas eu olhei-a com muita intensidade e foi como se a visse bem. Súbito, ela marcou-

me desde muito fundo” (Ferreira 2009: 17). 

Em ambas as narrativas, de Gersão e de Ferreira, assim como na de Leite, o espaço 

institucionalizado apresenta-se como excludente, uma perda gradativa do acesso ao 

ambiente público a partir de quebras ocorridas no ambiente familiar151. A protagonista de 

Gersão escuda-se no esquecimento e na demência como defesa de uma identidade 

possível; Ferreira empreende um movimento contrário, concedendo ao seu personagem 

refúgio por meio de sua inserção no universo da memória.  

 

3.2.1. Betty Milan e Eliane Brum: frágeis desejos de vida e de morte 

A mãe eterna: morrer é um direito, de Betty Milan (2016), confronta-nos com a 

tristeza do luto que, por vezes, somos obrigados a realizar em vida, quando o familiar, 

estando fisicamente presente, distancia-se pelo processo de demenciamento. Aos 98 anos 

de idade, a mãe da narradora enfrenta a fase inicial da demência, à qual se acrescem 

 
151 A menção negativa do espaço institucionalizado é recorrente também nas demais obras lidas, seja como 

perspectiva ou vivência presente das personagens. Aspectos positivos, se apresentados, surgem em termos 

de segurança e de constituição de novas amizades que, mesmo provisórias e frágeis, permitem uma 

reconstituição, ainda que mínima, da afetividade perdida com a morte ou distanciamento de antigos amigos 

e familiares.  

O estranho amável, de Luísa Monteiro (2001), é obra representativa do papel protetor que pode ser exercido 

pelo processo de institucionalização. Mais do que apenas estrutura quotidiana de sobrevivência, o ambiente 

institucionalizado esboça-se como meio de reconstrução afetiva e de proteção contra ameaças, passadas ou 

futuras, de violência doméstica. No texto, a diretora do Lar protege uma mulher idosa com Alzheimer do 

marido que a maltratava física e emocionalmente: “Então a intenção do senhor Celso Palma é levar daqui 

a dona Alice, para com ela viver? (...) É a minha mulher, respondeu o velho. Mas não é sua propriedade. 

Dado os antecedentes, pode contar com a minha renitência à sua aspiração” (Idem: 104). Não obstante, 

mesmo na obra de Monteiro, o clima opressivo da institucionalização surge visível: “As funcionárias 

vieram pôr termo à brincadeira, altivas como doninhas espezinhadas” (Idem: 45). 
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dificuldades auditivas, visuais e de locomoção. Não obstante resida em espaço próprio, a 

velha senhora demanda acompanhamento, seja da cuidadora contratada pelos familiares, 

seja da filha, que assume – sem que o tivesse escolhido – a responsabilidade pela 

supervisão desse cuidado: “Como o relógio, eu repito sempre as mesmas coisas, e a Lúcia 

cumpre ordens. Estamos a postos” (Idem: 66).  

Estão prontas, estão a postos para a proteção e para o controle, que vai se 

acentuando frente às constantes fugas maternas do espaço privado da casa. É na 

transgressão pelo movimento que a mãe afirma sua rebeldia contra um corpo que não 

corresponde aos seus anseios. Para a filha, preocupada com os riscos que tal representa, 

resta trilhar o caminho inverso. A fragilização do corpo e da mente da mãe impõe-se no 

quotidiano familiar, inviabilizando os espaços de fuga e liberdade pelos quais a filha por 

sua vez ambiciona: “Na verdade, você desejaria que a cuidadora fosse eu. Me deu a vida 

e agora, secretamente, não me autoriza vida própria” (Idem: 52).  

A sobrecarga do familiar cuidador primário ou mesmo secundário é imensa152, 

exigindo adaptações de rotinas quotidianas e o aprendizado de estratégias para lidar com 

as dificuldades resultantes da nova situação (Figueiredo 2007; Paúl 1997). Tornar-se 

responsável por um familiar dependente implica alterar expectativas e projetos pessoais, 

bem como incluir mudanças significativas em termos de atividades diárias e espaços de 

convivência intra e extrafamiliar (Almeida 2014; Fonseca 2014). Há mais do que o 

esforço, o desgaste físico do cuidado; existem consequências, positivas e negativas, que 

devem ser consideradas em termos emocionais, econômicos e sociais. 

Ver e cuidar do corpo fragilizado dos pais é perceber neles o próprio futuro. Um 

futuro de ausências ao qual se somam lembranças de trajetórias passadas. O ato simples 

de banhar o corpo de um familiar, preparar uma refeição, ajeitar um travesseiro ou ler em 

voz alta exige mais do que o amor, este só não basta. Sentimentos ambíguos lutam para 

 
152 Daniela Figueiredo, em Cuidados familiares ao idoso dependente, de 2007, utiliza-se de uma divisão 

entre cuidador primário, aquele responsável direto pelos cuidados e decisões, e secundário, cujo apoio 

abrange todas as áreas, em especial a financeira, mas não de modo a se constituir em uma convivência 

diária e quotidiana com o idoso. O cuidador secundário surge, no mais das vezes, representado no irmão 

residente em outro espaço físico ou um parente próximo que auxilia o cuidador principal. No mesmo 

sentido, a autora distingue o cuidado formal do informal, este geralmente familiar e não remunerado. 
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vencer o cansaço e continuar, dia a dia, a banhar o corpo, a preparar novas refeições, 

ajeitar travesseiros e ler mais uma vez histórias que já pouco dizem. 

O cansaço físico e mental decorrente do cuidado do outro precisa ser avaliado, pois 

estende suas dificuldades a outras áreas, interferindo na vida pública do mesmo modo que 

na privada: “Se eu não for precavida, não saio mais da sua casa. Quanto ao trabalho, fica 

adiado por motivo de força maior” (Milan 2016: 118). Em um processo contínuo de 

desgaste pessoal e reposição de afetos, instala-se um ciclo pernicioso permeado de 

proteção excessiva, cansaço e omissões: 

 

Pouco depois do último trago, a empregada me telefonou, falando da melhora 

das suas mãos. Soube da eficácia do tratamento que fiz. Mas, paradoxalmente, 

não me alegrei. A sua dependência não pode me alegrar. (...) não significa que 

eu não esteja disposta a “cumprir o meu papel”. Me disponho ao necessário, 

porém, queira ou não, eu penso – não sou monge nem padre. (Idem: 14) 

 

Aceitar a realidade dos pais na velhice tardia é um aprendizado necessário e 

doloroso. À quebra da imagem heroica idealizada no transcorrer da vida, por si só já 

difícil, agregam-se jogos de poder e tentativas de retorno a referenciais anteriores. A 

negação das dificuldades e a criação de quadros pessoais ilusórios, seja por parte dos pais, 

seja pelos filhos, terminam por se sobrepor ao que é o idoso em seu presente, dificultando 

mais o contato (Debert 1999; Paúl 1997; Zimerman 2000). Dessa forma, a percepção da 

velhice é problemática para pais e filhos, ambos envolvidos em um cenário que não 

compreendem e prefeririam negar. Ao conscientizar-se de que “Sendo aquela que cuida, 

você não gosta de me ver na posição em que estou” (Milan 2016: 132), a filha reconhece 

também em si o medo por trás da atitude rebelde da mãe. 

Apesar da idade avançada e dos problemas físicos que apresenta, a mãe se adapta 

às suas dificuldades e transita mesmo em espaços públicos. Modificando seu ritmo ao que 

o corpo agora exige, reduz a velocidade dos passos; utiliza corrimões e pontos de 

referência; trabalha ao máximo os recursos que ainda possui e, assim, garante níveis 

razoáveis de autonomia. Uma autonomia que reafirma por meio da contrariedade ao que 

lhe é imposto, em demarcações contínuas de espaço e poder: “Você não suporta que eu 

ponha reparo em nada e recusa os pequenos cuidados a que me sinto obrigada” (Idem: 

30), afirma a filha, acrescendo posteriormente: “Ao seu lado, só consegue ficar quem não 
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contesta o mando (...) Não posso deixar que você faça o que bem entende. Você está se 

tornando um perigo” (Idem: 60). 

O conflito criado quando da escolha da nova cuidadora é sintomático, exigindo 

avanços e recuos nas repetidas negociações entre mãe e filha: “Diante da perspectiva de 

ter uma cuidadora escolhida por mim, você achou a antiga cuidadora e driblou os meus 

cuidados. Não é preciso dizer que eu me revoltei. Foi inútil, claro” (Idem: 26). Uma 

revolta parcial, sinalizando, ao lado do cansaço, orgulho e admiração: 

 

O fato é que, aos 98 anos, você é capaz de me passar a perna. Pode ser 

aborrecido, mas não deixa de ser impressionante. (...) sei que você precisa 

insistir na sua independência. Se eu tentasse te convencer de que você deve 

aceitar ajuda, daria com os burros n’água. Nós não estamos mais sujeitos à 

mesma lógica e é um suplício impor isto ou aquilo. (Idem: 26ss.) 

 

A indagação acerca dos limites entre a negação da dependência pelo idoso e a sua 

imposição pelos demais percorre todo o texto de Milan; são fronteiras que se estabelecem 

em uma linha diluída, flexível, com ajustes diários quanto a necessidades reais, medos, 

culpas, provocações e rebeldia: “Você não percebe que já não tem condições de ir e vir. 

Ou tem e eu estou enganada?” (Idem: 17), um questionamento depois reforçado:  

 

Vejo na sua negligência atual um indício de decadência. Pode ser, no entanto, 

que não seja. Normal que, aos 98 anos, ninguém dê satisfação a quem quer que 

seja. Em certo sentido, ser longeva é ser vitoriosa. Embora você seja 

assustadoramente corcunda e só ande arrastando os pés, a longevidade é a 

prova de que somos maiores do que nós mesmos. (Idem: 71) 

 

Essa imprecisão frente ao que exige cuidado e ao que amplia a dependência foi 

observada em todas as obras que constituem o corpus literário desta tese153. São limites 

que se apresentam em constante mudança e particularizados de indivíduo para indivíduo 

(Fonseca 2014; Guedes 2012; James 2008). Uma percepção de heterogeneidade que é 

consciente na personagem de Milan, levando-a a afirmar: “Sou obrigada a me perguntar 

 
153 As dúvidas vivenciadas pela personagem filha de A mãe eterna acentuam-se no retrato que a autora 

efetua da liberdade concedida à mãe pelo outro filho, mais distanciado da rotina diária das duas mulheres. 

Igualmente, em O momento mágico, de Márcio Ribeiro Leite, são exemplares as tentativas de quebra de 

limites por parte da personagem idosa e o modo como o cuidado que recebe das filhas o protege, mas, 

também, restringe possibilidades de prazer e aprendizado. No referente à institucionalização, Em nome da 

terra, de Vergílio Ferreira, e Passagens, de Teolinda Gersão, alertam para os riscos resultantes da 

priorização da segurança e eficácia administrativa, em detrimento de uma observação mais particularizada 

sobre necessidades reais de ajuda e cuidado. 
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se desconfio de você por ter uma ideia preconcebida do velho. Nenhuma criança é igual 

à outra. Nenhum adulto... Por que um velho seria diferente?” (Milan 2016: 62).  

Nesse sentido, se a obra reivindica um olhar sobre as dificuldades do idoso no 

enfrentamento de sua situação, alerta, de igual modo, para a importância de considerar se 

o cuidador – fato que adquire contornos peculiares quando este for um familiar – 

encontra-se preparado para o exercícios das funções que lhe são exigidas: “Me sinto tão 

encarcerada pela missão atual quanto você pela sua idade. Somos reféns do tempo, as 

duas” (Idem: 54). O papel amoroso de filha adquire aqui um outro formato, saindo da 

esfera semântica do afeto e do prazer para contornos relacionados ao opressivo e à 

imposição social: “O meu dever é impedir que você sofra inutilmente” (Idem: 63). Assim, 

é importante questionar o quanto o cuidado extremo ao ponto da obsessão – para a mãe e 

para a filha – não resulta de problemas que alcançam subjetivações além da questão da 

velhice em si:  

 

Você não é uma criança, porém eu devo te tratar como se fosse. Além de me 

frustrar, isso me tira a liberdade de ir e vir. Só não concluo que a sua velhice 

me escraviza porque meu irmão não se deixa escravizar. Não se preocupa com 

você e não se sente no dever de se ocupar, como eu. (Ibidem) 

 

Os encargos inerentes ao cuidado dos pais idosos constituem-se em um fardo 

pesado mesmo após uma trajetória familiar amorosa. “Preciso conquistar a indiferença 

necessária para não ficar deprimida” (Idem: 119), desabafa a narradora de A mãe eterna. 

Mais do que ônus excessivo em termos de fornecimento de estrutura e serviços, trata-se 

aqui de um desgaste emocional continuado. Ao lado do amor, é a sensação de impotência 

a que predomina no romance, uma angústia constatada mesmo em momentos nos quais 

se ressaltam as oportunidades positivas de aprendizado: “Não para de se repetir, mas, 

inesperadamente, diz algo novo. Ainda tenho o que aprender. Qualquer um teria se 

suportasse olhar para você sem ver como o seu corpo ficou... sem preconceitos” (Idem: 

123). 

Há sacrifício na ação de cuidado e não se constitui apenas no tempo a ser 

despendido e nas dificuldades de conciliar a vida familiar com os compromissos 

profissionais. O modo gradativo como a demência materna se instala implica uma perda 

de comunicabilidade entre mãe e filha extremamente dolorosa: “Sou a pessoa com quem 
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você mais fala, mas talvez seja a pessoa com menos condições de te ouvir. Quando te 

ouço, eu preciso de consolo” (Idem: 35). E essa dor, solitária, impotente e individual, 

encontra um espaço de refúgio na criação ainda que imaginária pela palavra: “Para 

escapar, eu te escrevo, ou melhor, escrevo à mãe que eu tive, que era capaz de me ouvir 

e me acalentar, a mãe que eu perdi” (Idem: 64). Para a filha, a escrita viabiliza o contato 

já não possível com a mãe real, a cada dia mais distanciada pela demência:  

 

Se você pudesse me consolar! Mas o tempo do consolo passou. Você já não 

pode. Quem deve poder agora sou eu e, para ser livre, preciso aceitar isso. Você 

hoje é menos a nossa mãe do que o legado de si mesma. Semiviva, como um 

passarinho que quebrou a asa e está destinado a permanecer até o fim no chão 

(...) já não é passarinho, pois não voa. (Idem: 23ss.) 

 

O retrato efetuado por Milan alerta para outro aspecto comum nas relações de 

cuidado: a sobrecarga de um membro da família. E, significativamente, aponta para o fato 

de essa responsabilização continuar a ser de modo majoritário feminina. Alheio aos 

problemas quotidianos, o irmão surge como figura de contraponto, intercedendo pelos 

direitos maternos frente aos queixumes da irmã. “Por que você não respeita a liberdade 

da mãe?” (Idem: 17), indaga, em uma defesa aparentemente positiva que ao longo do 

romance se revela beirando o descaso, com presentes inapropriados, telefonemas sem 

retorno e visitas adiadas: “O meu irmão não aparece (...) Tenho de perdoá-lo, pois ele é 

seu filho” (Idem: 23). O perdão não exclui o ressentimento, acrescenta a filha, 

complementando: “O capítulo do desprezo pelo irmão é funesto. Desprezar é matar o 

irmão em si mesmo, perder a infância. Nós que vivemos na mesma casa, dormimos no 

mesmo quarto, brincamos juntos. Nós que nos gostávamos...” (Ibidem).  

Esta passagem para um verbo no passado de repetição ou continuidade, pretérito 

imperfeito, é significativa, denotando o modo como a admiração cedeu lugar ao desprezo. 

Nesse sentido, a ternura, ainda se debatendo em pequenas fagulhas, anuncia-se a cada dia 

mais inútil. No entretanto, o rancor pela irresponsabilidade do outro assume contornos 

que merecem aprofundamento. De certa forma, a agressividade contra o irmão permite, 

de modo contraditório, a manutenção da ternura pela mãe, abarcando parte da 

agressividade que, de outro modo, recairia sobre a figura materna: 
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Meu irmão não quer saber de você com a asa quebrada. Quer ser avisado do 

dia em que você morrer e ponto. Não pensa na sua morte como eu, pois não 

enfrenta cotidianamente a via crucis da sua decadência.  

Só não desejo a sua morte porque você, de repente, ressurge como era ... uma 

palavrinha ou um gesto que evoca o passado ... e você me dá a ilusão de ser 

ainda a sua eterna filha. (Idem: 23ss.). 

 

No contexto opressivo de sobrecarga e impotência, a filha desmembra-se em duas, 

em uma perda da autopercepção que se dilui entre aquela que apenas repete o que a mãe 

quer ouvir e a que se revolta, dividida entre a dor de renunciar à mãe ou a si própria: 

 

Há algum tempo, eu não sou uma, sou duas. A primeira pensa, mas não diz o 

que pensa (Você parece mais um general. Não suporto o seu autoritarismo). 

A segunda só diz o que você quer ouvir (Você está mais elegante do que nunca. 

Nem parece que tem 98 anos). A primeira se pergunta por que você não se 

entrega à cuidadora para dar menos trabalho. Ou seja, por que você não aceita 

a sua condição. A segunda não se pergunta nada. Faz o que você manda. Para 

tudo ela diz está bem, pois não. (Idem: 53) 

 

É um cenário que não se configura apenas na desestruturação do relacionamento 

entre a idosa e a filha cuidadora, mas atinge toda a rede de afetos envolvida no contexto 

doméstico. A mãe, impossibilitada de ser a mãe ainda necessária, desestabiliza os demais 

papéis da família. Nessas circunstâncias, a longevidade afigura-se ambígua e exerce dupla 

função: é desconsolo, criando uma percepção diferenciada do tempo e da finitude 

humana: “Ao ver o tamanho a que você ficou reduzida, tenho vontade de sair de cena” 

(Idem: 50); e, de forma apenas aparentemente contraditória, funciona também como 

resistência ao sentimento opressivo da inevitabilidade da morte, própria e alheia: “Sei que 

a sua vida é uma semivida, mas para mim é um escudo contra a morte. Não estou 

preparada para o fim” (Ibidem). 

Há uma grande ternura entre mãe e filha, um sentimento que as aproxima inclusive 

pela não nomeação, são identitariamente mãe e filha, não Márcia, Margareta, Tânia ou 

Helena. Se tal universaliza e amplia a força com que se constituem como personagens e 

conflito, também aponta para vidas em trânsito, ou seja, invisibilizadas em uma sociedade 

que prefere não lhes dar nome e não se responsabilizar por elas. 

A velhice dos pais adiciona encargos, temores e dificuldades ao quotidiano familiar, 

um cenário propício ao conflito mesmo em relações carregadas de carinho e afeto. 

Quando de trajetórias anteriores hostis, sem o respaldo de uma infância amorosa e plena 
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de lembranças positivas, acentuam-se os problemas, podendo alcançar níveis opressivos 

extremos. É o que ocorre em Uma Duas, de Eliane Brum, o amor ainda possível entre 

mãe e filha esvai-se em uma teia de ódios e desafetos que parece inviabilizar qualquer 

aproximação. Presas a subjetividades obsessivas oriundas de infâncias traumáticas, 

obrigam-se a um percurso final de busca, se não pela redenção, ao menos pelo direito ao 

sentimento amoroso da palavra escrita: 

  

Estou exaurida. Escrever ficção é como emprestar meu corpo para mim 

mesma.  

Escrevi para poder matar a minha mãe. Essa possibilidade única que a literatura 

dá. E talvez para amá-la. (...) O que mais importa é o que não pode ser escrito, 

o que grita sem voz e sem corpo entre as linhas. (Brum 2011: 175) 

 

Em A mãe eterna, de Milan, a filha recria a figura materna por meio das palavras. 

Por sua vez, Laura, de Uma Duas, procura na palavra escrita fórmulas que lhe permitam 

matar a mãe dentro de si: “Tenho vontade de matá-la arrancando pedaços da sua carne 

com as minhas unhas. Não por ódio, mas por amor. Por desespero. Porque ela vai me 

deixar. E aí só haverá eu. Um corpo arrastando um cadáver” (Brum 2011: 151). A palavra 

escrita, em ambos os romances, substitui a palavra impossível de pronunciar, pelo 

extremo de amor, tristeza ou ódio que carrega: “A realidade é uma ficção. E ao escrever 

eu vou quebrando essa criatura esculpida com amor e desespero. É o contrário. É preciso 

destruir a forma humana que está ali para alcançar a pedra” (Idem: 69). Para Laura, Maria 

Lúcia é a “mãe que insiste em permanecer quando ela não mais a quer, aquela mãe que 

finge não ser tarde demais para elas” (Idem: 11). Não há ternura entre mãe e filha, a 

ligação é de amor talvez, como atávico e original, mais instintivo do que consciente.  

“É a filha da Maria Lúcia?” (Idem: 09) pergunta a voz ao telefone. Porém, o que 

primeiro identifica Laura no romance não é a filiação, é a linha de sangue a escorrer pelo 

braço, um corte voluntário em busca da agonia e do alívio por meio da dor física. Se o 

sangue abre o livro, faz-se acompanhar do chamado da mãe, exigindo presença. “Laura”, 

grita ela, do quarto ao lado, presa em uma cama da qual não se desvencilha sozinha, mas 

consciente do poder de sua voz e de sua vigilância constante: “Ela sempre sabe o que 

estou fazendo” (Ibidem). Então, o despertar no meio da noite: “É a filha da Maria Lúcia?”. 

A compreensão chega lenta, mostrando-se “insanidade maior” (Idem: 10) do que o 
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insólito do sonho: a mãe está trancada sozinha há dias, e os vizinhos procuram pela chave 

do apartamento. 

Brum utiliza em toda a obra, muito especialmente nessa parte inicial, um linguajar 

calcado na fisicalidade; amor e o ódio retratam-se por meio do corpo: “ela sente um aperto 

no intestino, que é raiva da mãe e é apreensão pela mãe. Mais viva ainda porque odeia e 

ama aquela mãe com a mesma intensidade, embora só tente odiar” (Ibidem). Ao dirigir-

se ao apartamento, entre nervosa e contrariada, Laura veste roupas marcadas por odores, 

não toma banho e não escova os dentes, apenas um batom vermelho na boca, unindo a 

sexualidade e o parto em uma crueza que beira o nauseante: “A porta aberta. Demora a 

compreender a porta aberta. Onde a mãe está? Ela não enxerga. Um toque quase 

imperceptível na canela direita. A mãe. A carne enrodilhada no chão é a mãe” (Idem: 13). 

A corporalidade presente é intensificada pela força do homem desconhecido que 

arromba a porta. Mais uma vez, o sexual e o materno unem-se no mesmo contexto, em 

uma mescla de sensações físicas que se elaboram como culpalização e consolo154. O 

desconhecido permite o distanciamento, mesmo que por segundos, do ciclo de pânico no 

qual se insere a protagonista. Porém, da mesma forma, sinaliza para impossibilidades que 

se acumulam e se entrecuzam continuadamente: “E o barulho da porta cedendo pela força 

dos bíceps e tríceps do bombeiro jovem que nunca pensará em comê-la porque tem nojo 

dela porque é uma filha da mãe ao não querer saber notícias da mãe por um tempo que 

nem tem certeza quanto é” (Ibidem).  

O cenário interno do apartamento repete o horror inicial, o próprio vômito juntando-

se à sujeira acumulada em todos os espaços, “Merda, ranho, vômito e sabe-se mais o que 

no chão” (Idem: 22). Uma cena abjeta que se complementa no miar arrepiante do gato, 

antes amoroso, e cuja fome o levou a comer a carne humana: “Ouve um miado que se 

 
154 A relação materna como remetendo conjuntamente a sentimentos de culpa e consolo percorre a obra, 

em uma contínua indefinição entre instinto, bloqueios, sublimação e desejos que atinge seu auge na 

proximidade sexual. Vislumbrada como equívoco e socialmente reprimida, a ligação entre mãe e filha na 

infância assume contornos que se refletem fisicamente, como a perda total, pela criança, dos pelos do corpo. 

Nesse contexto, imagens ligadas ao cabelo da mulher aproximam-se de práticas religiosas e culturais, 

assumindo conotações, conforme a situação descrita, de empoderamento, rebeldia ou objetificação. No 

romance de Brum, a queda do cabelo soa como apelo por ajuda de um corpo demasiado infantil para o 

enfrentamento ou sequer a compreensão dos conflitos que vivencia. 

. 
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gruda aos seus tímpanos e arrepia o avesso da pele de seus braços. O gato, lembra. Aquele 

maldito gato gordo que a mãe tratava como um filho querido. A bola de pelos incestuosa 

que comeu um pedaço do pé da mãe” (Idem: 28). O desnorteamento inicial pelo 

inconcebível da mãe apodrecendo viva projeta-se como consciência e impossibilidade de 

fuga. Frente ao terror, torna-se grito: 

 

Finamente o grito preso ali se solta. E ela sente que nunca mais o grito cessará, 

que aquele grito é para sempre, é um grito para toda a vida e para além da vida. 

Porque agora ela alcança a inteireza do horror. E gritos são coisas que não 

viram palavras, palavras que não podem ser ditas. Não há como escapar da 

carne da mãe. O útero é para sempre. (Idem: 14)  

  

Após a saída da ambulância e dos bombeiros, com dificuldades de separar real e 

delírio, Laura apercebe-se de que é ela a responsável pelo cuidado da mãe. Aos poucos, 

como em uma tomada gradativa de consciência tanto da personagem como dos leitores, 

somos informados das razões para o distanciamento entre as duas mulheres: “Laura, de 

novo a voz. E então. Perdão. Ela não responde. Mas seu olhar diz. Nunca. Eu nunca vou 

te perdoar” (Idem: 30). A obsessão entre mãe filha é corpórea, um afeto feito de carne, de 

pelos que caem, de unhas escuras, sujas, perto do necrosamento. A fisicalidade é de tal 

modo detalhada que leva à reação igualmente física do leitor, o estômago com seus sucos 

gástricos, a dor constante, o vômito, o cordão umbilical que nunca se corta, os cílios e as 

sobrancelhas, o corpo com cheiro de leite e de culpa: 

 

Nessa época eu odiava minha mãe com um ódio diferente. O corpo que nunca 

foi meu era cada vez mais o dela. Eu me sentia suja. E comecei a lavar as mãos 

tanto quanto ela. Mãe e filha naquela casa de esquina lavando furiosamente as 

mãos. Era sempre uma surpresa quando o sol entrava pelos furos da persiana. 

(Idem: 63) 

 

Uma relação de amor e ódio que acompanha a trajetória conjunta após a saída do 

hospital. Às ações de cuidado associa-se um desejo de infligir dor, retomando traumas 

infantis antes transformados em desinteresse ou fuga: “Sim, eu estou presa ao seu corpo, 

mas agora você sente mais dor do que eu. E eu posso fazer você sentir uma dor 

inimaginável nem que para isso eu tenha que morrer com você” (Idem: 65). Contudo, o 

poder acarretado pela superioridade física de Laura frente à fragilização do corpo enfermo 

da mãe é ilusório, perde-se em novas indefinições: 

 



 

224 

Tem uma porta de conexão com o quarto da mãe. Ela tranca a porta. E, quando 

volta a abrir, a mãe está em pé na sua frente. (...) A mãe enganou a todos com 

a ajuda dela. E ela deu banho na mãe. E ela mora no apartamento da mãe. E 

ela depende da pensão da mãe. E ela não tem outra vida que não seja a da mãe. 

(...) Encosta a poltrona na porta. Assim que amanhecer, vai chamar o chaveiro 

para reforçar as fechaduras entre ela e a mãe. (Idem:  69) 
 

No ambiente profissional, Laura assume como encenação o papel que lhe é exigido 

socialmente. Não permite atenuantes na hipocrisia com que se utiliza do quadro enfermo 

materno para construir uma imagem positiva de si, um retrato de filha amorosa e dedicada 

ao ponto do sacrifício pessoal. Entretanto, o excesso com que a cena transcorre coloca o 

leitor de sobreaviso, alerta para sentimentos sequer perceptíveis para a jovem, uma 

realidade afetiva oculta que se sobrepõe à ironia das palavras. A interpretação burocrática 

de papéis sociais já não cala dores recalcadas por tempo demasiado, inviabilizando-se a 

indiferença aparente. A escrita, antes refúgio, torna-se espaço de exposição: 

 

Então as letras viram vermes saindo das minhas unhas quebradas. O que está 

acontecendo? Brancos e gordos, eles rastejam até as teclas. Alguns correm com 

suas ventosas rolantes. Se enfiam pelos buracos e contaminam o computador. 

A tela agora está infeccionada de mim. Quero chamar o suporte técnico da 

revista para avisar que minha máquina foi tomada por vírus. Mas minha boca 

está cheia de larvas. E já não tenho mãos. (Idem: 32) 

 

Nesse contexto, o discurso formal dos profissionais de saúde assume similaridades 

com o discurso de Laura, ambas as falas construídas com propósitos não de gerar uma 

efetiva empatia, mas de obstruir o acesso ao universo subjetivo inerente. Os relatos da 

filha aos médicos sobre o abandono materno, carregados de mentiras, garantem-lhe a 

simpatia alheia, porém, ao invés do distanciamento que ambiciona, provocam uma 

autopercepção desconfortável de similaridades: “Ela e a mãe tem o mesmo formato das 

unhas, constata. Horrorizada. Ela e a mãe não são parecidas. Ela tem certeza de que se 

parece com o pai. Mas não consegue escapar do formato das unhas” (Idem: 53). 

A fragilidade das unhas quebradas da filha realça a resistência das unhas da mãe, 

amareladas e eternas, capazes de arranhar paredes e mesmo quebrar tesouras155. Apesar 

 
155 As unhas também são parte do corpo referida por Milan, ao falar das mãos e unhas da mãe, cheias de 

micoses. Na descrição ficcional da velhice feminina, as mãos, os cabelos e a boca parecem ser as partes do 

corpo mais frequentemente utilizadas. Talvez por serem estereótipos de beleza e elementos de contato e 

percepção do mundo, o gosto e o tato, a boca e as mãos jovens erotizadas que depois se transformam e 

assumem contornos grosseiros e caricaturais. Nas referências à velhice masculina, o quadro é outro, sendo 

marcado de modo majoritário pela incapacidade do sexo ou, de forma mais dolorosa, pelo descontrole da 
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de acamada e sem forças para o confronto, a mãe resiste: “Ela arranha a porta com suas 

unhas curvas. (...) Minha mãe tenta. Está anêmica. O rim não funciona direito. Consegue 

dar apenas uns poucos passos, agora que só tem metade de um pé. E depende de mim 

para comer. Mas não desiste” (Idem:37).  

Maria Lúcia mostra-se uma personagem com uma força extraordinária, um poder 

de domínio exercido desde a infância de Laura e que se mantém, ainda que em outros 

formatos. Assim como o pai silenciava, a filha silencia, impondo, no entanto, a palavra 

escrita como uma última parede capaz de conter a obsessão materna: “quero gritar. Como 

sempre, silencio. Como meu pai, silencio. Não importa. Agora eu grito com palavras 

escritas. E ela nada pode fazer” (Idem: 37). 

Cada vez mais debilitado, o corpo enfermo da mãe parece expor-se frente à filha 

como retrato de desistência e entrega: “Se ausenta do corpo e parece que está toda nos 

olhos que me observam. Já não pergunta mais se eu a perdoo. Às vezes pronuncia meu 

nome para ela mesma. Laura. Eu finjo que não ouço” (Idem: 70). Não obstante, é no 

momento em que Laura se nega a ouvir que a mãe começa também ela a escrever. Brum 

introduz o relato materno na trama, a escrita como instrumento de compreensão e  

recuperação de memórias: 

 

Não quero que vocês pensem que sou boa, porque não sou. Apenas estou velha. 

E muito, muito cansada. (...) Até para reagir. Fiquei cansada do esforço 

despendido todos esses anos, décadas. Senti os dentes do tempo sobre meu 

corpo e desisti. Apenas desisti. Parei de me esforçar.  

Foi só isso. Eu não queria causar mal, nem mesmo queria morrer. Só não queria 

ter de fazer esforço. Mas o corpo não desiste sem algum tipo de escândalo e 

aconteceu o que vocês já sabem. (Idem: 72) 

 

A aproximação das duas mulheres, iniciada pelo corpo, concretiza-se em um 

percurso de retomada do afeto mediado pela escrita: “Depois de fingir o silêncio uma vida 

inteira, me custaria mais do que posso dar começar a falar de repente. Para falar eu teria 

de amar melhor. E não sou muito boa em amar” (Idem:109). Não há pronúncias viáveis; 

 
urina e das fezes, o sentir prazeroso da boca feminina substituído pelo ato sexual ou de defecar. 

Exemplificativa são as menções às mãos femininas efetuadas por Brum (2011), Garcia-Roza (2008) e Milan 

(2016); a perda do controle das fezes mencionada em Buarque (2009), Ferreira (2009), Hugo Mãe (2011) 

e Santiago (2008); e a aventura sexual vivenciada por Adalberto, protagonista de Leite (2009), e fantasiada 

por Eulálio, protagonista de Buarque (2009).  
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contudo, constroem-se vias de diálogo: “Escrevo como se disso dependesse a minha 

existência” (Idem: 95), assinala Maria Lúcia, entendendo finalmente o fascínio que o 

texto exerce sobre a filha: “Desde que comecei a escrever neste caderno só tenho vontade 

de escrever. Se pudesse, não dormiria, não comeria, não respiraria. Ficaria aqui, apenas 

escrevendo” (Ibidem). E é pela palavra escrita que se viabiliza a reconstrução da 

afetividade e o direito ao desejo: 

 

Se não fosse uma heresia usar esse adjetivo para ela, eu diria que minha mãe 

está feliz. De repente, ri sozinha na cama. Quase não consegue conter a alegria 

quando aviso que vou à livraria. Quase, não. Não consegue. Não tenho ideia 

do que está se passando na cabeça dela, mas sei o que se passa pela minha. 

Quero ver o homem do Harry Potter. (Idem: 103) 

 

Na percepção do texto como o único diálogo que se faz possível, ganha impacto o 

sonho de Laura com o pai, no qual este lhe relata ser incapaz de escrever: “Tenho 

vergonha de contar, mas só sei escrever o meu nome e aprendi a ler os nomes das linhas 

de ônibus” (Idem: 118). Com exceção do sonho de Laura, as referências à figura paterna 

chegam-nos apenas pelas palavras da mãe. Para a filha, basta-lhe o pouco que lhe permite 

manter uma imagem ilusória ainda necessária: “Eu sei tudo o que preciso saber, pai. 

Sempre soube tudo o que precisava saber sobre você” (Idem: 118). Ao deixar o espaço 

físico da casa, há uma renúncia paterna ao convívio familiar, um ato de desistência que 

não é permitido à mãe ou à filha: “Minha mãe sempre esteve ali. Por pior que ela tenha 

sido, foi a única que ficou” (Idem: 150).  

Nesse sentido, após a alta hospitalar, as mulheres retornam à casa materna, ao 

espaço primeiro, imagem cronotópica na qual tempo e espaço colidem entre paredes, 

janelas e portas insuficientemente abertas (Bachelard 2008; Bakhtin 1997; Figueiredo 

2007). O apartamento concebe-se, então, como ponto de partida e de regresso. Se não 

permite o aconchego, propicia o desnudamento necessário à relação e ao encontro ainda 

possíveis. Na inviabilidade de um recomeço, ao menos um cicatrizar de feridas.  

A contingência de novas internações hospitalares para tratamentos que sabem 

inúteis se torna, assim, desesperadora para a mãe e conflituosa para a filha: “Eu posso 

alcançar no olhar dela o horror que é alguém deixar sua casa para morrer no ambiente 

asséptico do hospital” (Idem: 152). Ambas estão cientes de que implicará desistência de 
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uma última chance de afeto, significará desaparecimento. Para Maria Lúcia, retornar ao 

hospital é aceitar morrer distanciada das memórias que se impregnam nas paredes e 

objetos do seu apartamento, é abandonar uma vida de solidão e rancores, árdua e obscura, 

porém acrescida da presença de Laura: “Minha mãe olha ao redor. Sabe que não verá 

mais aquela casa. A sua casa. Que toda uma vida sobreviverá a ela apenas para 

desaparecer. (...) Não são objetos, é a vida dela” (Ibidem). 

No ambiente hospitalar, a perspectiva de um confronto comum com o outro externo 

à relação mãe-filha termina por provocar conexões antes imperceptíveis. Laura e Maria 

Lúcia unem-se no embate contra a autoridade representada pela equipe médica: “Ela acha 

que deve tocar a mãe. Mas não pode.” (Idem: 128). O toque, inviabilizado entre corpos, 

direciona-se então aos objetos, em pequenos gestos que assumem linguagem própria. 

Intensificando sua presença no reduzido espaço do quarto de hospital, o corpo responde 

em ações involuntárias que denunciam a impotência de médicos, pacientes e familiares: 

“E se apoia na cama” (Idem: 124); “as mãos da médica torcem o estetoscópio” 

(Idem:126); “a sapatilha branca bate no chão” (Idem: 127); “em vez de olhar para a mãe, 

ela agora olha para as unhas” (Ibidem).  

Laura escuta, ainda que não queira: “Eu não ouço nada, eu não estou ouvindo, tem 

vontade de dizer. Mas ouve” (Idem: 124). A médica, por sua vez, revela-se em 

descontroles sutis: “Ela pensa que a médica vai voar. As penas tremem, e o bico aponta 

para frente (...) dá uns passos trôpegos a esmo pelo quarto” (Ibidem). E o corpo da mãe 

responde com a decomposição, a “degeneração” que “é também da carne, não só da alma” 

(Idem: 128), como afirma a filha, entre delírio e consciência: “Ela pode sentir o cheiro de 

podre da mãe. Não, não é imaginação. A mãe fede como tripas ao sol. É isso que é, afinal, 

a doença. As vísceras sendo comidas por dentro, o corpo se traindo e devorando a si 

mesmo” (Ibidem).  

Nesse ponto, o impacto da imagem corporal é resgatado por Brum a partir de sua 

apresentação física como objeto em decomposição. Assim, contraditoriamente, amplia-

se a concepção do corpo como um produto construido culturalmente e não apenas 

biológico. Na busca do instinto, da biologia, da decomposição física, elabora-se o 

confronto com a autoridade representativa do regramento social vigente. 
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A “normalidade” defendida pelas instituições sociais, enfatizada pela estética 

publicitária como sendo a inerente à beleza, à felicidade, à família e à apresentação física 

do corpo, exclui categoricamente a relação das duas mulheres, ao mesmo tempo que não 

impede a opressão vivenciada por elas. Nesse contexto, o confronto corporal, incluindo-

se em contornos e imaginário distantes dos esperados, torna-se rebeldia e imposição do 

direito de também ser, independente das formas ou valores assumidos. Ademais, remete 

ao espaço marginal no qual se insere o indivíduo idoso em face das mudanças físicas que 

atravessa com a passagem dos anos. É assim assumida a importância do corpo como 

representativo de identidade pessoal e coletiva (Debert 1999; Elias 2001; Breton 2003; 

Marques 2011). 

Ao se referir ao cheiro da mãe, suas vísceras, o pé meio comido pelo gato, o sangue 

a transformar o cabelo em um emaranhado disforme, a narradora relembra igualmente as 

impossibilidades decorrentes da violência social sofrida pelas duas mulheres, o amor que 

se inviabiliza, a alegria incapaz, a incomunicabilidade. E o apego agoniado a uma última 

chance de encontro. 

E é o corpo da mãe, velho e destruído, que se impõe frente à agressividade de Laura 

e à arrogância médica: “A voz da mãe, perfeitamente controlada” (Idem: 125). O 

autocontrole materno final propicia as condições necessárias para que mãe e filha se unam 

contra uma opressão maior, externa. No transcorrer do diálogo e na fuga posterior do 

hospital, solidifica-se um elo inesperado de cumplicidade: “As duas se olham e riem como 

garotas de escola. Fugiram. Depois se envergonham da intimidade e se calam até chegar 

em casa” (Idem: 131). Mais tarde, sozinha no apartamento, Maria Lúcia registra em seu 

diário: “Acho que nunca fui tão feliz quanto no momento em que eu e Laura nos olhamos 

no banco de trás do táxi como duas amigas que tinham feito uma arte” (Idem: 139)156.  

Um olhar cúmplice, duas amigas que encontraram, na quebra de regramentos 

sociais, um espaço de reencontro. Quando se olham no banco de trás do carro, ultrapassam 

 
156 “Fazer arte” é uma expressão cujo sentido remete a criar confusão, tirar a ordem de algo. No Brasil, é 

usada principalmente com crianças, em um contexto carinhoso que envolva a quebra de normas, porém, 

igualmente, um teor afetivo. Brum (2011) a utiliza como referência a um ultrapassar de condicionamentos 

sucessivos por meio do confronto à autoridade hospitalar, bem como sinaliza um retorno ao universo 

infantil, no qual as duas mulheres se concebem mais próximas, capazes de compreensão mútua, com uma 

ligação mais instintiva do que racional. 
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expectativas e um condicionamento reforçado com o passar dos anos. Laura consegue por 

momentos ver na mãe não o rancor por uma infância destruída, nem a aversão por um 

corpo degradado pela velhice e pela doença. Mãe e filha percebem-se constituídas de um 

conjunto de experiências e sensações, integrando o bom e o ruim, continuadamente, em 

uma vivência e identidade reais. 

 

3.2.2. Márcio Ribeiro Leite: uma varanda com vista para o mar 

As tramas elaboradas por Milan e Brum partem da perspectiva do cuidador familiar, 

abordando conflitos que este experiencia frente aos encargos acumulados com a velhice 

dos pais. Márcio Ribeiro Leite agrega um outro aspecto ao cenário: a mágoa de quem 

envelhece e se percebe traído pelo outro, o outro sendo um amigo, um familiar ou o 

próprio corpo no qual não é capaz de se reconhecer.  

A rebeldia que manifesta Adalberto, protagonista de O momento mágico, é 

exacerbada por Leite a ponto de jogar o leitor em uma zona de desconforto que pode 

beirar a irritabilidade. A simpatia pela personagem é difícil, em especial frente à 

consciência dos problemas que também enfrentam suas filhas, em busca de um consenso 

entre proteção e liberdade. Não obstante, o sentimento que o idoso desperta nunca é de 

indiferença; um dos pontos fortes do texto é a recusa à invisibilidade, própria ou alheia, 

de si, do outro ou da vida.  

Adalberto reside em um imóvel próprio, tem a saúde estabilizada, boas condições 

financeiras e suas filhas responsabilizam-se pelas providências necessárias ao conforto 

do pai. Um ambiente de cuidado muito acima da média brasileira. Contudo, não basta. E 

este é o alerta que Leite elabora no transcorrer da trama, um alerta que se centraliza na 

imagem do idoso sentado na varanda do apartamento, a olhar solitário um mundo do qual 

foi excluído: “Aquela varanda, aquele apartamento, eram a sua cela com vista para o mar. 

Eram ainda mais espaçosos que o corpo decrépito que sua filha insistia em alimentar” 

(Leite 2009: 22).  

Preso a uma cadeira de rodas, concebe-se como um ser mutilado, a quem a vida é 

permitida apenas por fragmentos, reduzidos pela passagem dos anos e o crescimento das 

dificuldades físicas: “Via, mas não podia participar” (Idem: 40), registra o autor, 
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reforçando a sensação de não pertencimento. Nesse contexto, a rebeldia é sinônimo de 

estar vivo. 

As reflexões sobre a velhice, se na obra assumem um tom demasiado sentencioso, 

prejudicando, de certa forma, o resultado estético do romance, são contudo significativas 

em termos de denúncia do pensar contemporâneo sobre o tema:  

 

Ninguém mais quer envelhecer, pensou Adalberto, nem mesmo os que já 

chegaram lá. Ficar velho está completamente fora de moda (...) A velhice 

tornou-se uma doença contemporânea, contagiosa e abominável, que ninguém 

quer contrair. Velhice, para essa gente, é sinal de descaso e fracasso. (Idem: 

06) 

 

Para a personagem, envelhecer implicou perda de mobilidade e redução de espaços, 

cuja importância se enfatiza na obra a partir da impossibilidade de ocupação: “Agora 

estava preso. Preso à vida e a uma varanda no terceiro andar” (Idem: 07). Nessa 

conjuntura, a cadeira de rodas, símbolo em geral ligado à dependência, concebe-se 

instrumento externo de apoio, adiando o controle familiar: “Suspirou aliviado quando se 

viu acomodado em seu pequeno trono. Em seu apático mundo, aquele veículo permitia-

lhe um mínimo de movimentos. O suficiente para lembrar-lhe que ainda estava vivo” 

(Idem: 59). O direito a um espaço próprio e ao seu controle é fundamental; é afirmação 

de uma autonomia que Adalberto sempre defendeu com orgulho e que o impede de 

solicitar ajuda mesmo quando esta se faz necessária.  

A privação do movimento torna-se mais trágica na medida em que não é um fator 

isolado, conjuga-se com perdas de olfato, paladar, audição e forças. Resta-lhe a visão, 

registra o idoso, desde que “com o indispensável auxílio das lentes, e um resto de tato, 

nas extremidades trêmulas das mãos” (Idem: 10). Em uma espécie de queda em dominó, 

subtraíram-lhe um a um os elementos que considera significativos de uma vivência 

efetiva. Não obstante ser capaz de celebrar as conquistas quotidianas, a consciência da 

fragilização do corpo e da impossibilidade de retorno a patamares anteriores mostra-se 

um peso opressivo que invade todos os momentos da vida do idoso:  

 

Ele festejava ao colocar de volta os óculos. Simbolizava a retomada da vida, 

ou do que lhe restava dela. (...) A velhice podia ser suportada se soubéssemos 

considerar como vitórias pequenas conquistas, pensou. Na situação em que se 

encontrava, coisas muito simples, como pôr os óculos e perceber o maravilhoso 

efeito resultante, comer e vestir-se sozinho, ir, mesmo que na cadeira de rodas, 
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até a banca de jornal comprar um maço de cigarros. Esses eram pequenos feitos 

heroicos que não o deixavam esquecer que ainda não morrera. Mantinham-no, 

ainda que debilmente, ligado a esta espetacular e fervilhante experiência 

chamada vida.  

Tinha saudades da vida que levara, mesmo que a considerasse medíocre. 

(Idem: 10ss.) 

 

Adalberto compreende-se espectador, incapaz de encontrar respostas ou algum 

significado real para a sequência de seus dias: “Via, boquiaberto e com baba escorrendo, 

aquela sucessão de dias lenta e inútil, totalmente sem sentido” (Idem: 128). Em um 

quotidiano marcado por frustrações, tédio e raiva, sua reação à dependência irrompe em 

atos subversivos de autoafirmação, é no confronto que assume um papel de sujeito e de 

agente, permitindo-se escapar da invisibilidade: “Aquele homem clamava aos céus que o 

perdoassem e lhe dessem o direito de provar o mundo de novo, só mais um pouquinho 

(...) Sentia-se exilado. Perdido, faminto” (Idem: 27). 

Contudo, a idade retirara-lhe o que admirava em si. Frente a uma longevidade 

percebida não como um prêmio, mas como uma condenação atroz “na forma de uma 

prisão de carnes que se deterioram a olhos vistos” (Idem: 21), o idoso decide pelo término 

da própria vida. Uma decisão que logo descobre exigir mais do que propósito e coragem, 

a fragilidade física inviabiliza inclusive essa alternativa. O livro torna-se, então, o relato 

de tentativas variadas – e infrutíferas – de suicídio: “Seria covardia ou um ato heroico? 

Pôr fim à tragédia de seus últimos dias era mesmo um pecado ou uma solução razoável e 

digna? Ele não chegava a uma conclusão” (Idem: 30).  

Em um contexto de perdas e na impossibilidade da morte que procura, fecha-se em 

uma concha de autoproteção apática. Porém, nessa inércia aparente, a memória se oferece 

como contraponto, reativa lembranças e um desejo que lhe agonia o corpo, materializado 

no desejo por sexo. Em um gesto no qual se misturam rebeldia, protesto e luta pelo direito 

ao prazer, leva uma prostituta ao apartamento. A crueza da cena descrita por Leite acentua 

a intenção de confrontar o leitor com uma sexualidade demasiado negada e tabu pouco 

compreendido: “O mal de Parkinson não lhe permitia expressar emoções. Seu rosto era 

rígido como o de uma estátua e seus movimentos, pesados como os de um paquiderme” 

(Idem: 46). Todavia, se sua expressão facial era tolhida, nem por isso a emoção deixava 

de aflorar: 
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Entretanto, ele ainda não estava morto. Suas emoções e seus sentimentos saíam 

pelos poros, pela respiração acelerada, pelos olhinhos úmidos que, 

subitamente, ganharam um novo brilho. O coração batia um tanto mais rápido, 

tentava alcançar o que estava acontecendo (...) Adalberto emocionava-se (...) 

Ondas e mais ondas de prazer sacudiam-no. (Idem: 48ss.)  

 

Uma vivência regrada por limites físicos e sociais não sustenta o idílio, mesmo 

momentâneo, e o aprazível do momento resulta em agressões físicas, finalizando de modo 

quase trágico. Após o episódio com a prostituta, o controle familiar recrudesce, com a 

filha a exigir a presença constante de uma profissional cuidadora. Para o pai, a imposição 

de uma acompanhante é vista como invasiva e sua reação é de um conflito contínuo que 

acarreta a demissão da auxiliar.  

Novamente aqui, como nas demais obras analisadas, encontramos o limite perigoso 

entre o cuidar e o oprimir (Fonseca 2014; Guedes 2012; Zimerman 2000). A busca por 

um patamar que permita às filhas de Adalberto o cuidado e a proteção sem uma invasão 

demasiada dos espaços paternos é um aprendizado diário. O medo do erro, a tensão e o 

cansaço pelo prolongamento do cuidado exacerbam-se em hostilidades mútuas. Na busca 

de solução para o impasse, as filhas decidem se revezar no cuidado, uma medida que se 

mostra insatisfatória para todos os envolvidos: 

 

Ora passava uma temporada em casa de uma, ora em casa de outra. Foi um 

tempo de profanação, julgou o velho (...) Era duro ser forçado, pela natureza 

das coisas e pelas pessoas em volta, a ser outra vez um bebê chorão, perto dos 

noventa anos de idade. Não podia se conformar com tal retrocesso no fim da 

vida. Tudo lhe parecia irreal. Tinha a sensação de estar vivendo um pesadelo. 

(Leite 2009: 101) 

 

Sem condições de convivência com as filhas, Adalberto retorna ao seu apartamento. 

Na varanda, a olhar para a praia em um final de tarde, reencontra a lembrança do filho já 

falecido, dos sonhos e projetos que construíram juntos. O antigo desejo de integrar-se ao 

mar retorna com novas raízes, infiltra-se entre o corpo cansado e impõe mais uma vez o 

gosto da expectativa do prazer. 

É um ponto do romance em que Leite atenta para uma questão nem sempre 

abordada na literatura técnica e também pouco referida nas obras ficcionais lidas para a 

presente tese: a angústia dos familiares frente à dor crônica e às poucas fontes concretas 

de prazer permitidas aos pais idosos. Para uma maior proximidade com o mar, Adalberto 
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solicita a compra de um binóculo e “a filha arranjou-o imediatamente, feliz por seu pai, 

enfim, manifestar algum desejo concreto” (Idem: 105). O pedido do binóculo torna-se 

uma oportunidade de a filha vencer um acumular de negativas, necessárias pela 

fragilidade do corpo paterno ou resultantes de anseios a tal ponto subjetivados que não 

são passíveis de realização.  

A memória do filho, presentificada na paixão pelo mar, permite ultrapassar a 

passividade: “Molhar-se de novo no mar era como ser rebatizado, era como ser abençoado 

outra vez” (Idem: 115). Rebeldia e memória conjugam-se na ação do idoso de sair do 

espaço seguro do apartamento e procurar por ajuda externa: “Abandonava o sepulcro e 

mergulhava de volta na existência. Era um aventureiro destemido a brigar pelo restinho 

de tempo que ainda tinha, e percebia que, mesmo no último minuto, ainda podia sentir o 

gosto da vida” (Ibidem). Como recompensa pelo ato de ousadia, o êxtase do gosto 

adormecido, que retoma sua plenitude na redescoberta da capacidade de concretização do 

desejo: “Mesmo esquecido na mais absoluta velhice, ainda era possível degustar a 

juventude” (Ibidem). 

O que se observa na trama de Leite não é uma aspiração de retorno à juventude, 

mas o desejo de usufruto de sensações que a personagem considera como pertencentes ao 

universo jovem. Ao perceber que a ânsia pelo prazer ainda o habita, há um resgate pessoal 

que exige continuidade e inviabiliza a submissão e o apaziguamento157: “A vida faria 

sentido apenas se ele pudesse participar. Não tinha a intenção de ser mero espectador de 

sua própria agonia. Não queria ficar na arquibancada, a assistir ao despedaçar de seu 

corpo e de sua dignidade” (Idem: 124). Adalberto concebe-se agora como um ser 

desejante, repleto de anseios antes represados com a chegada da velhice e a perda da 

mobilidade: 

 

 
157 É interessante observar aqui a impossibilidade do apaziguamento de Adalberto como uma mudança 

efetiva no pensar contemporâneo sobre a velhice. Cícero, na Roma antiga, aceitava a privação de prazeres 

como uma realidade inerente à passagem dos anos, se não aspecto positivo, ao menos capaz de acarretar 

atitudes de maior sabedoria e convívio social: “porque a deleitação impede todo bom conselho e é inimiga 

de toda razão e escurece os olhos do entendimento, nem tem com a virtude conversação nem companhia 

alguma” (Cícero 2003: 121). No início do século passado, Machado de Assis permite ao protagonista de 

Memorial de Aires a presença e a consciência do desejo, um avanço significativo para a época, porém não 

a possibilidade de sua concretização, o amor de Aires por Fidélia é sublimado posteriormente por meio do 

apoio que concede ao casamento da jovem com Tristão. 
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O homem não tirava os olhos do horizonte. Tinha o corpo ainda salgado do 

mergulho no mar. (...) O velho seguiria seu destino tosco como lhe convinha. 

Tornando-o, na medida do possível suportável. Engendrando aventuras loucas 

sentia-se mais vivo. As emoções fortes da existência sempre o atraíram. Agora 

farejava as últimas possibilidades. Já que a morte não o levava, ao menos assim 

a vida se tornava mais leve. (Idem: 127) 

 

Porém, ao deslumbramento carregado de expectativas contrapõe-se uma realidade 

paralela imposta pelo cuidado e pela presença das filhas. Para o idoso, manter em si o 

cheiro e o gosto do mar prolongava a sensação prazerosa de estar vivo; para as filhas, era 

um corpo a exigir banho e providências: “As meninas banharam-no, trocaram suas roupas 

e o pentearam. Arrancaram de seu corpo o cheiro e o gosto do mar. Violaram o pobre 

velho em suas reminiscências” (Idem: 130). 

Mais uma vez, Leite aproxima a experiência de superação e o desejo de morrer: 

“Aquele mundo não era o seu, aquelas filhas não eram suas, aquela vida não lhe pertencia. 

Estava ocupando o lugar de outro” (Idem: 121). A morte torna-se, assim, obsessão que 

inviabiliza o afeto. Suas filhas não são mais vistas como filhas, não por demência, mas 

por escolha consciente, gerando embates que terminam por provocar seu ingresso em um 

Lar de idosos: “Nenhuma identificação restava com aquelas duas figuras (...) Como não 

aceitava ficar com elas, tampouco ter uma empregada, esta foi a estupenda solução 

encontrada. Começava um novo martírio para ele” (Idem: 158). 

Como residente, Adalberto torna-se, desde logo, centro de conflitos com os 

funcionários da instituição e com os outros idosos. Não aceita para si a apatia e perda de 

expressividade que percebe decorrente de uma medicação excessiva: “Os medicamentos 

quitavam-lhes o resto de serenidade, ou mesmo de genuína loucura, deixando-os quietos, 

acomodados, passivos (...) Aceitavam a morte em vida naqueles quartos sem graça, onde 

recebiam a visita mecanizada de familiares ” (Idem: 159).  

Não obstante, entre corpos que automatizam ações e sentimentos, percebe, aos 

poucos, o heterogêneo. Martins, outro residente do Lar, torna-se espaço humano de 

redescoberta do afeto. Adalberto reencontra o prazer de compartilhar lembranças e 

interesses e “como não fazia havia muitos anos, chegou a confiar-lhe alguns segredos” 

(Idem: 162). Abrir-se para o outro permite um reingresso no domínio da sociabilidade: 

“Com o passar das semanas, o velho ranzinza não mais dispensava a visita ao quarto do 

amigo, ou a meia hora de prosa no jardim (...) Eram colegas de exílio” (Idem:163). Mesmo 
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os desejos autodestrutivos reduzem-se, substituídos pelas conversas diárias, a amizade 

“devolvera-lhe a vontade de continuar. Já não pensava tanto em morrer” (Idem: 164). 

Um período de trégua que se interrompe com a morte de Martins, quebrando as 

forças de Adalberto; a raiva e a rebeldia ressurgem em um crescendo de amargura que 

impossibilita sua permanência na instituição. Um último resgate de sensibilidade por 

parte das filhas impede, ao menos, o retorno ao ambiente hospitalar: “As mulheres 

realmente deram-se conta de que nenhum esforço nesse sentido adiantaria. O pai chegara 

ao final do seu jeito, e essa peculiaridade precisava ser respeitada” (Idem: 170). Ao voltar 

para o seu apartamento, a letargia que o invade, física e psicologicamente, está consolida 

pela destruição afetiva: “Adalberto estava miseravelmente entregue. (...) A última gota de 

arrogância fora-se com a morte de Martins” (Ibidem). Os espaços amados, mesmo a 

varanda com sua vista para o mar e seu cheiro de liberdade, apresentam-se agora espaços 

passivos de espera de um término desejado. 

 

3.2.3. Vergílio Ferreira e Teolinda Gersão: a proteção institucionalizada 

Ficcionalmente, nas obras lidas, o relacionamento entre pais e filhos cuidadores 

elabora-se de modo majoritário como conflito. Porém, sempre com nuances distintas, que 

se carregam de rancor pela responsabilização do cuidado e, igualmente, de remorsos, 

culpabilizações, medos e uma necessidade angustiante de amar, como se com o amor 

ainda fosse possível parar a passagem do tempo: “O que é grande acontece no eterno e o 

amor é assim, devias saber” (Ferreira 2009: 09). 

Uma extensa carta de amor. É assim que se apresenta o romance de Vergílio 

Ferreira, Em nome da terra, a palavra escrita como instrumento de reconstrução do afeto. 

É da incomunicabilidade, com Mônica, com os filhos, com a sociedade como um todo, 

que se origina o ato de criação memorialística de João Vieira, protagonista da obra. 

Acometido por um imenso desejo de amar, a personagem refugia-se na carta que escreve 

à esposa, uma última tentativa de expressar as saudades que sente. É pela presentificação 

de Mônica, rememorizada por meio da escrita da carta, em um diálogo configurado na 

solidão e na impossibilidade, que vai definindo um sentido para sua trajetória.  
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Ao relato desolador do quotidiano que vivencia, o idoso contrapõe a beleza de 

Mônica, fixando na juventude os traços com que esboça o corpo da mulher, retratada na 

perspectiva de uma paixão obsessiva e ilusória: “Não se pode amar quando se quer, deves 

saber, querida, a vida aprende-se devagar” (Ferreira 2009: 12). O amor que sente por ela, 

mais do que real, é necessário, transforma-se em elemento afetivo capaz de justificar a 

continuidade da existência. A escrita torna-se, assim, um espaço de consolo em meio a 

uma institucionalização sentida como enclausuramento.  

A importância da alteridade na construção identitária é real em todas as fases da 

vida, seja em meio a um espaço público repleto de rostos e movimento, seja no quarto de 

um Lar, por vezes solitário a ponto de a presença do outro, para produzir sentido, exigir 

sua constituição como memória. Para Guedes (2012), “A forma como o indivíduo 

perspectiva ou não o seu futuro, tem sonhos e é capaz de fazer projetos, é condicionada, 

em muito, pela forma como se sente tratado e considerado pelos outros no presente” 

(Idem: 25). Nesse sentido, questiona: 

 

Em que medida o lar, com suas regras e normas de funcionamento, o clima 

relacional que propicia e produz, os espaços que oferece e as oportunidades e 

actividades que proporciona, contribui para a preservação e reforço da 

identidade dos idosos ou, pelo contrário, contribui para a sua aniquilação e 

mortificação? (Idem: 20) 

 

O abandono que sente João Vieira é reforçado pela lembrança de como permaneceu 

ao lado da esposa, quando esta, acometida pela demência, exigiu do marido cuidados que 

ele próprio, igualmente idoso, já necessitava: “Tinha piedade por ti mas às vezes estava 

tão cansado. E só dava conta de não estar de todo quando a Márcia me incitava a pôr-te a 

apodrecer num lar. Não pus” (Ferreira 2009: 79). 

Observa-se aqui uma situação em crescendo na sociedade contemporânea. Uma 

vida mais longeva resulta em alterações no quadro de cuidado geracional, aumentando o 

número de idosos responsáveis por cônjuges em situação mais debilitada, não raro sem a 

estrutura de apoio necessária. Igualmente, torna-se cena comum que indivíduos com 70 

anos ou mais sejam ainda cuidadores dos pais. Um quadro que, se positivo quando 

acompanhado de uma estrutura de serviços eficaz, torna-se, em situações de carência de 

recursos, sobrecarga restritora de movimento, projetos e qualidade de vida. 
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A negativa de João Vieira de se afastar da esposa que adoece contrasta com o 

abandono a que o relegam os filhos, gerando na personagem momentos de amargura nos 

quais tentativas de denegar a rejeição apenas provocam um efeito contrário, ampliando o 

desolamento: “Nesta casa em que apodreço devagar e em que os filhos me meteram. Que 

estupidez, não foram eles. A vida, qualquer porcaria em vez deles, não estou muito 

interessado em saber. Nesta casa estou só com o meu corpo” (Idem: 10). A consciência 

presente sob uma superfície de negação impõe-se de modo mais evidente no decorrer da 

obra, a dor a tal ponto atroz que se aproxima, e mesmo supera a de Cristo, cuja imagem 

permanece ao lado da cama: “Queixaste do abandono do Pai, é outra coisa. Porque do 

abandono dos filhos ninguém se pode queixar (...) Cumpres o teu destino, aliás com 

benefício, eu cumpro o meu sem benefício nenhum” (Idem: 64ss.).  

Para João Vieira, o ingresso no Lar representou uma exclusão não apenas do 

exterior profissional e social, concretizou-se também no âmbito familiar, próximo, que 

fora sempre o pilar de sua existência: “pedi à Márcia uma vez que me trouxesse os netos. 

(...) Eu esperei que ela considerasse e depois disse-me / - Achas bem que eu trouxesse os 

miúdos para eles verem estes velhos todos aqui ao monte? / E eu fui cobarde porque lhe 

não disse traz mesmo assim” (Idem: 263). 

Construído a partir de uma sobreposição de memórias, o romance de Ferreira simula 

a sua própria dinâmica de surgimento, ou seja, não segundo uma lineraridade cronólógica, 

mas através de avanços e recuos, de interações, subtrações, interferências, lapsos e 

reflexos. A lembrança ressurge, assim, perpassada pelo tempo presente. A memória, a 

partir da qual este tempo se configura, serve de instrumento mediador e adiciona 

significados à realidade vivenciada. Porém, diminui-se nesse processo a confiabilidade 

da narração, estabelecida a partir de filtros que se definem pela voz única do autor da 

carta e por necessidades que se atualizam. Sabemos de Mônica apenas o que o esposo 

relata, a intencionalidade da recriação é afirmada já nas primeiras palavras do texto, 

também as palavras iniciais da carta que João Vieira escreve: 

 

Querida. Veio-me hoje uma vontade enorme de te amar. E então pensei: vou-

te escrever. Mas não quero te amar no tempo em que te lembro. Quero-te amar 

antes, muito antes (...) ponho-me a lembrar o que passou e o que me lembra é 

só a tua presença forte ao pé de mim. E depois acabou. (Idem: 09) 
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O espaço e o tempo presentificam-se pela rememorização. Nesse contexto, é 

necessário ressalvar, como enfatiza Castro, que na obra de Vergílio Ferreira “o domínio 

do homem sobre o tempo é ilusório” (Castro 2013: 57). O presente das personagens 

impõe-se sobre elas, ainda que a memória ou a imaginação pareçam criar brechas de fuga 

e conforto. Não obstante, se a desolação da vida do presente se mantém, a memória 

permite também vivenciar espacialidades e temporalidades diferenciadas, concedendo 

um controle, mesmo que ilusório, capaz de amenizar uma realidade na qual não é 

permitido qualquer resguardo pessoal, sequer o direito à intimidade do próprio corpo. 

 

- E agora vamo-nos limpar – diz-me a Antónia.  

Trabalho difícil. Ajusta-me a cadeira de plástico sob o assento, dá à manivela 

para a cadeira subir comigo no varão de aço. Depois esfrega-me áspera na 

toalha felpuda. Depois veste-me com carinho, não me deixa a mim vestir-me. 

Exerce o prazer da proteção, que é um grande prazer dos fracos, Monica, por 

haver mais fracos do que eles. (Ferreira 2009: 38) 

 

A cena configura-se mais brutal pelo registro que João Vieira faz ao afirmar que 

esse nível de intimidade, agora forçada, ele nunca o concedeu a ninguém, sequer a 

Mônica. Uma sensação opressiva que se reforça também pela passagem, a caminho da 

área de banho, pela sala dos velhos: “Ao passar pela sala dos velhos, um momento apenas, 

que é que me fez parar? Olho a mesa onde os deixei. Lá estão. Possivelmente à espera 

que os levantem e os sentem nas suas cadeiras de estar” (Idem: 38)158. 

Um quadro ficcional que se mostra em muito similar ao retratado por Guedes (2012) 

em suas observações relativas a práticas de higiene em espaços institucionalizados: 

 

A porta do banheiro permanece aberta, ou semiaberta, tal é a movimentação de 

utentes a saírem e entrarem nesse espaço. Assim, é comum ouvir-se, mesmo 

dos corredores, o que lá se passa. 

“Sr. Fernando passe para aqui. Ora, ora que bom... Quem te fez mal? A Sónia 

[nome fictício da funcionária] agora dá-te banhinho, põe-te limpinho e já 

ninguém te vê [está nu e depreende-se que algo desconfortável]. Assim, 

 
158 Guedes (2012) atenta para a falta de privacidade e a intimidade forçada que verificou nas instituições 

nas quais efetuou suas pesquisas: “A situação dos mais dependentes é, de facto, das mais constrangedoras 

de observar. Na chamada ‘enfermaria’ da parte velha do lar, onde se encontram cinco senhoras, todas elas 

dependentes de ajuda para os cuidados, a higiene faz-se sem qualquer atenção às questões de respeito pela 

privacidade e intimidade. Em alguns casos o banho é mesmo dado na cama e nem sequer um biombo é 

colocado a tapar a utente no momento em que é realizada a sua higiene pessoal. Em várias ocasiões, 

sobretudo quando se tratava de utentes em estados demenciais ou em situação de semi-lucidez, foi referido 

à investigadora: ‘entre, não há problema, ele/ela nem dão conta, não tem consciência...’, destituindo 

completamente a pessoa do direito à intimidade” (Idem: 154). 
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fresquinho... Vais pôr-te de pé. Segurar aqui um bocadinho. Abre a 

perninha...” 

As situações de infantilização repetem-se indefinidamente, tanto mais que este 

tratamento que devia ser íntimo passa a ser público, exposto a todos os que 

desejem ouvir. (Idem: 150) 

 

No romance de Ferreira, a falta de privacidade agrava-se em um crescendo 

continuado, atingindo uma conotação dramática na cena em que a personagem “suja a 

cama”. Adicionam-se agora dificuldades biológicas que impactam o idoso a ponto de 

adiar, em várias alturas, o relato da situação. João Vieira sente o sucedido como perda de 

dignidade e reflexo corporal da existência que agora leva. A carta que escreve se torna 

busca de sentido em meio à sensação de inutilidade e desconsolo: “Na realidade houve o 

nosso encontro terrestre e houve os filhos a atestá-lo e houve depois o teu desinteresse de 

tudo isso ter razão” (Ferreira 2009: 10).  

O que é a existência frente à finitude? É possível ainda um encontro com o outro, o 

outro externo e o outro dentro de mim? São indagações que se tornam recorrentes, 

seguindo um caminho de teor filosófico já observado nas demais obras do autor (Coelho 

1982; Goulart 1997; Reis 2005).  

A escrita de Em nome da terra transcorre em paralelo à de Conta Corrente, uma 

série de textos de teor diarístico produzidos por Vergílio Ferreira nas décadas de 1980 e 

1990. Dessa forma, ensaio, diário e ficção constroem-se conjuntamente, sempre mediados 

pelo trabalho estético da escrita literária159. Em Conta Corrente, a velhice concretiza-se 

como vivência real, o corpo do autor percebendo em si as dores nas quais enquadra suas 

personagens. É, como elas, um indivíduo de idade já avançada, em uma identificação 

recorrente e pessoal com a problemática que aborda. A fragilidade corporal, determinados 

níveis de dor e mal estar são uma presença constante no quotidiano do idoso, mesmo 

quando saudável, registra Ferreira: “Queixar-me - que fazer? Tenho o cérebro bloqueado, 

 
159 A questão do teor e da estética ensaística observados na obra de Vergílio Ferreira já foi abordada por 

diversos pesquisadores. Não sendo o foco da presente tese, registramos a proximidade entre os estilos de 

escrita em face de sua importância para compreensão da narrativa de Vergílio Ferreira.  

Para maior aprofundamento do tema, ver estudos efetuados por José Antunes de Souza em Vergílio Ferreira 

e a filosofia da sua obra literária, de 2010, bem como compilações de textos sobre o autor organizadas por 

Helder Godinho em Estudos sobre Vergílio Ferreira, de 1982, e por Maria Joaquina Nobre Julio em In 

Memoriam, de Vergílio Ferreira, de 2003. Igualmente, destacam-se as pesquisas de Rosa Maria Goulart, 

“Vergílio Ferreira: o diálogo epistolar”, “Vergílio Ferreira: um tipo de ensaio à beira do literário”, 

respectivamente dos anos de 1995 e 1997, e Romance lírico – o percurso de Vergílio Ferreira, de 1990. 
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esforço-me brutalmente por atravessar a sua espessura e ser no fim claridade do pensar. 

E o rumor que o abala todo. E os guinchos nos ouvidos como uma zoeira de febre” 

(Ferreira 1983: 40).  

Conta Corrente é atravessado pela sensação de incômodo físico, nunca 

diagnosticado de maneira devida, impossibilitando um sentir-se na plenitude de suas 

condições de vida e de trabalho: “Serei eu ainda alguma vez? Na inteireza de mim? E 

tenho coisas ainda a dizer. Tê-las-ei até ao último alento de vida” (Ibidem). A consciência 

de Ferreira sobre a própria velhice, não apenas por dores ou dificuldades físicas, mas por 

problemas relacionados ao cognitivo e subjetividades inerentes ao período, torna 

especialmente significativo o registro efetuado ao concluir a escrita de Em nome da terra: 

 

Tenho uma alegria imensa, mas estou triste. Acabei um livro difícil, mas nunca 

mais poderei escrever outro romance – e dei atrás a razão disso. Todo o meu 

esforço deve agora concentrar-se em aceitar. Aflige-me imenso a ideia de uma 

degradação física – estará a minha espera? Ontem mesmo um bom amigo e 

grande poeta se me queixava ao telefone de que tinha ‘incontinência urinária’. 

De quantos outros soube que sofreram a traição do seu irmão corpo. Paremos. 

Acabei o romance. Não poderei dizer ainda que ‘achei bem’ como Deus ao 

criar o Mundo. Mas senti-me acima dele porque criei um livro e não sou deus 

nenhum. (Ferreira 1993: 290) 

 

Ultrapassando soluções ou explicações de teor definitivo, a escrita ensaística de 

Ferreira abre-se para o questionamento do humano, uma universalidade que se mantém 

inclusive quando do tratamento de situações, indivíduos, ou vivências muito específicas. 

Castro (2013) atenta para a forma como a situação singular é inserida em um ambiente 

mais amplo que, por sua vez, se alarga no contato com o leitor, se diversifica, 

consubstanciada como questionamento universal:  

 

Mais do que o final da vida de João Vieira, protagonista de Em nome da terra, 

mais do que sua entrada no lar de idosos, que a solidão que combate com o 

alimentar constante da memória (...) o romance traz-nos a velhice, a solidão, a 

iminência da morte na vida do Homem e as formas que este poderá encontrar 

para a enfrentar e/ou aprender a viver com ela (...) mais do que a sua 

individualidade, afirma a sua humanidade. (Idem: 45ss.) 
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Contudo, sublinha Castro, não se trata de um romance utilizado como mero 

instrumento para defesa de ideias preconcebidas, mas de “ideias que nascem à medida 

que o romance avança”160 (Idem: 49). 

A descrição das diferenças entre os grupos de residentes do Lar aonde ingressa João 

Vieira expõe a relação próxima entre espaço, alteridade, movimento e autonomia: “Todo 

este corredor até ao fundo são quartos. Ao meio do corredor é a secção dos mais velhos. 

E ao fundo, a secção A, dos externos” (Ferreira 2009: 19). A importância da mobilidade 

como domínio e personalização enfatiza-se pela forma como, na obra, o registro da 

estrutura física do Lar ocorre de modo simultâneo às reflexões sobre a corporeidade: “O 

corpo. A sua urgência insofrida de se manifestar. Mas também ele nunca existira para 

mim, quem existia era eu” (Ibidem). É a força ou fragilidade do corpo o que define linhas 

de pertencimento:  

 

Aqui no lar há dois géneros de comunidade, depois te digo. Há a dos velhos 

em saldo, tontos paralíticos gagás já facturados para o eterno, e a dos tipos 

ainda funcionais mas que não têm família onde funcionem e vêm aqui comer 

e dormir. São tipos curiosos, hei-de-te- dizer. Afora os que sobreviveram até 

ao limite do improvável de serem gente e de que já te falei. (Idem: 60)  

 

No Lar, os idosos encontram-se subdivididos em grupos, ocupando alas físicas 

diferenciadas e com acessos restritos: “Três divisões mais ou menos etárias. Há a dos 

velhos irremediáveis, a dos menos velhos, mas já tocados no físico ou no psíquico, e a 

dos mais novos e ainda aptos à sociabilidade” (Idem: 83). Não falamos aqui de uma 

divisão que se concretiza apenas na espacialidade física, mas de um sistema, de um 

discurso que abrange um teor maior, político e definidor de relações de poder, introjetado 

subjetivamente como papel a ser assumido pelo indivíduo dentro da estrutura 

organizacional da instituição (Assmann 2011; Azevedo 2009a, 2009b; Foucault 1997; 

Guedes 2012; Higgings 1989). 

 Os diferentes “grupos” de idosos que se constituem devem ser lidos como 

refletindo “sistemas de poder no lar, pois estes contribuem inequivocamente para a 

definição dos lugares que os vários indivíduos ocupam no sistema da organização” 

 
160 Para embasamento de sua afirmação, Castro remete a dois estudos de Robert Bréchon: “Dois textos 

sobre Vergílio Ferreira – a metafísica do corpo”, de 1992, e “Métamorphose du roman”, de 1995. 

. 
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(Guedes 2012: 198). Como tal, exigem especial atenção em face de sua importância em 

termos de possibilidades ou perda de possibilidades identitárias: “Sem dúvida que os 

papéis desempenhados e o estatuto atribuído poderão contribuir, ora para a preservação e 

o reforço da identidade dos residentes, ora para a sua aniquilação e despersonalização” 

(Ibidem). 

Institucionalizado por dificuldades decorrentes da viuvez, ampliadas após a 

amputação de uma das pernas, João Vieira integra-se à ala dos idosos “funcionais” e “já 

em queda, que é a mais interessante” (Ferreira 2009: 83) e, assim, por vezes assume o 

direito de ir “comer à dos mais aptos, que fica lá para o fundo do corredor” (Ibidem). Um 

movimento que, por destoar do padrão constituído, é visto com olhos reprovadores: “D. 

Felicidade não gosta de misturas para haver ordem na vida. E um dia disse-me – Meu 

caro senhor. Cada um no seu lugar” (Ibidem). 

Mais crítica é a situação enfrentada pelos residentes demenciados ou com severas 

restrições de movimento. São idosos a quem restam espaços percebidos pelos demais 

como assustadores, salas destinadas à espera da morte e, de modo mais aterrador, 

símbolos do abandono a ser experienciado no término da vida. Um abandono que se 

sinaliza na gradativa indiferença familiar, agravando a rapidez com que evolui o processo 

de fragilização física e mental dos residentes161.  

Em nome da terra trabalha esse aspecto entrecruzando quadros de degradação física 

com salas específicas marcadas pela sensação de inconsciência e abandono. Na crueza de 

afirmações como “bebés de 90, sujam-se muito a comer a papa e a descomê-la” (Idem: 

157), Ferreira destaca a proximidade da morte e mesmo um corte de humanidade antes 

do corte da vida: “a vida manipulou-os, sugou-lhes tudo da alma até ficarem só com o 

tubo digestivo” (Idem: 35). Para alguns, isso se traduz em um dia a dia de ações mecânicas 

voltadas à manutenção do corpo, comer, evacuar, dormir, e no dia seguinte repetir o ciclo; 

para outros, um relembrar constante do passado, como se não houvesse mais vida no 

 
161 Guedes (2012) constata em suas pesquisas alterações de responsabilidade e de interesse dos filhos após 

a delegação a terceiros da estrutura de cuidado, afirmando, inclusive, que não apenas o cuidado direto, mas 

mesmo o indireto, a supervisão da assistência, é paulatinamente delegado à instituição na qual o idoso passa 

a residir, “particularmente se ele/ela experiencia aumento da confusão mental” (Idem: 233). Nessas 

situações, declara, “Os contactos passam a ser mais espaçados e as visitas mais curtas, pois o idoso deixa 

de interagir adequadamente e fazer um conjunto de actividades que outrora fazia” (Ibidem). 
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presente ou qualquer perspectiva de futuro, apenas um conjunto de memórias que não se 

renovam. 

A imobilidade dos idosos mais velhos reforça a imagem de seres estáticos, 

incapazes do desejo e do ato criativo. E essa condição de ausência é demarcada social e 

espacialmente. O que se observa é que o afastamento do exterior não se apresenta como 

instrumento para garantir o cuidado e a proteção do idoso, mas como uma forma de bem-

estar alheio. Retirar o idoso do espaço público libera a sociedade da convivência 

quotidiana com a velhice. Cândido Martins (2005) chega a afirmar, na análise que efetua 

do livro de Ferreira, que “a casa de repouso – verdadeiro cronótopo da sociedade 

contemporânea – está ao serviço da sanidade e ecologia colectivas” (Idem: 42). 

Na obra, corpos destituídos de movimento insensibilizam-se de modo gradativo, 

deixam de ser percebidos como indivíduos, aproximando-se da objetificação. Nesse 

contexto, Martins (Idem) aponta para a importância da imagem de Cristo que João Vieira 

possui. Peça quebrada, sem um dos braços, o pequeno objeto humaniza-se na 

proximidade com o sofrimento vivido pela personagem: “E é só aí que me interessas. Na 

lástima desse teu corpo (...) E é só aí que te entendo para me entender a mim. Só na dor 

absoluta de um homem sem divindade nenhuma” (Ferreira 2009: 63). Por isso a 

personagem leva consigo o Cristo crucificado, aproximando-se ambos na dor que o corpo 

– humano e humanizado – vivencia, como também o registra Castro: 

 

A forma como João se dirige a Cristo, os aspetos que da sua história destaca e 

sobre os quais o interroga, muito mais do que afastá-los, acabam por aproximá-

los, porquanto retiram a Cristo a sua transcendência, a sua aura divina e 

tornam-no muito mais humano. (Castro 2013: 85) 

 

Acresce aqui a conotação humanizadora quando lembramos como o sofrimento foi 

por muito tempo expressão religiosa da ligação do homem com o seu deus. As dores 

humanas garantem ao indivíduo um momento de expiação e de similaridade às dores 

experienciadas pelo Cristo feito homem162. Nesse contexto, mais do que uma 

 
162 Os valores norteadores do indivíduo na Idade Média foram marcados pela força da Igreja Católica, 

constituindo-se em uma mentalidade pessimista frente à condição humana e ao destino dos homens. Esse 

pessimismo era quebrado, como ressalta Le Goff (1989), pela crença no poder do sofrimento como capaz 

de aproximar o homem de Deus. O sofrimento de Deus inscrito no sofrimento do cristão tornava-o 

semelhante ao ser divino e, assim, equilibrava as falhas inerentes à condição humana e tornava-o passível 

de salvação. Nesse contexto, o sofrimento na velhice assumia contornos de purificação da alma do idoso, 
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aproximação com o divino, permitem a recuperação de uma humanidade que João Vieira 

percebe lhe ser subtraída.  

A partir da humanização que adquire pela similaridade de seu sofrimento com o do 

corpo de deus mutilado e humanizado, um segundo processo humanizador é viável, o do 

corpo da esposa falecida. Em Ferreira, o corpo frágil segue uma trajetória de imobilidade 

e subjetivação, intensificando a vivência memorialística. É quando o corpo paralisa, 

parcial ou plenamente, que o indizível se torna escrita e a memória configura-se como 

força criadora pelo poder sagrado da palavra. A emergência da fala do corpo surge em 

meio à sua mutilação e ao seu apodrecimento. 

 

Como se pode sobreviver perante a visível degradação do corpo e a iminência 

da morte? Através de uma memória presentificadora, que preenche a ausência  

amada; através da memória que revive o passado, numa circularidade 

repetitiva, imortalizando-o em imagens plenas, repletas de sentimento e de 

vivências. (Martins 2005: 46) 

 

O processo de recriação de Mônica transcorre paralelo ao de percepção da própria 

corporalidade. “Não costumo reparar no físico da pessoa senão depois quando me 

lembro” (Ferreira 2009: 107), registra o idoso em um aprendizado no qual se mesclam 

idealização da fisicalidade da esposa e compreensão do excludente, nas mais diversas 

esferas, do corpo, próprio e do outro, à medida que se fragiliza: “A hora em que o mundo 

começa a afastar-se de nós e leva consigo a vida e tudo o que nos tornava plausíveis, 

mesmo aqui, e em que a gente podia confiar” (Idem: 140). Nesse contexto, a espacialidade 

cresce em significado, o espaço externo, a liberdade do corpo de Mônica, contrapõe-se 

com os espaços cada vez mais exíguos nos quais se vê inserido João Vieira. 

Para o protagonista de Em nome da terra, a memória surge como espaço interior a 

ser habitado em vista da desolação externa. A carta que escreve à esposa torna-se um ato 

de reconstrução memorialista no qual a perfeição física dos traços da mulher é contraposta 

à degradação do corpo do homem no presente, fragilizado ao ponto da mutilação: “O Teo 

pergunta-me sempre / - Como te sentes? / e eu digo-lhe sinto-me muito bem. Mas não é 

verdade” (Idem: 267). 

 
uma linha de pensamento que se constituiu posteriormente em percepções do homem e do divino ainda 

hoje presentes (Breton 2007; Goff 1989). 
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Por sua vez, Passagens, de Teolinda Gersão, narra a inusitada história de Ana. Com 

a chegada da velhice, a velha senhora passa a residir em um Lar e, ali, percebe o modo 

como as visitas configuram-se em formalidade e não respondem à afeição, são 

cumprimento de obrigações sociais. Para maior liberdade dos filhos, simula os sintomas 

de Alzheimer, complexificando interpretações atinentes às relações familiares e de 

cuidado. Transforma, assim, seu quotidiano em um roteiro personalizado, uma 

performance diária da qual detém um controle que poucas vezes lhe foi oportunizado. 

Ana concede-se o direito a uma identidade de sua escolha. A doença que 

supostamente destrói suas perspectivas no espaço público, permite-lhe, de modo 

contraditório, assumir um controle interno e pessoal: “Escolho o cenário que sempre quis 

escolher e não ousei, porque os outros se sobrepunham sempre” (Gersão 2014: 12). A 

exclusão, aqui, representa também a exclusão de amarras, seja no referente à 

responsabilização do cuidado ou no cumprimento de papéis socialmente impostos. 

Voz de abertura do romance163, a protagonista de Gersão torna-se guia no espaço 

solene da sala na qual o seu corpo é velado. Uma voz pós-morte164 que assume uma 

conotação espiritualizada, relembrando as pequenas mortes diárias que já sofreu: 

 

Agora ela, Ana, estava deitada, rodeada de pessoas, no meio de uma sala, ou 

antes, num lugar que tinha aproximadamente a dimensão da sala de uma casa 

antiga, embora lhe faltasse, em absoluto, um ar doméstico. Era um ambiente 

algo impessoal, apesar de terem feito esforços para lhe dar um aspecto solene, 

quase festivo: havia em volta uma profusão de flores, como nessas alturas em 

que se fazem gastos insensatos, porque são ocasiões irrepetíveis, que justificam 

todos os excessos. (Idem: 11) 

  

Com suas “flores, estantes cheias de livros e uma toalha de linho debruada de renda, 

que caía de uma mesa estreita, como uma mesa de jantar” (Idem: 14), o ambiente tentava 

 
163 Gersão conta a sua história a partir das vozes que compõe o círculo de presentes ao velório de Ana, 

interligando trajetórias pessoais por meio do contato com as experiências da morte e da institucionalização. 

Concedendo a palavra não apenas ao idoso, mas às demais personagens, elabora um quadro de 

perspectivações múltiplas. 
164 O uso desse recurso não é novo para a autora. Como exemplificativos, podem ser observados os contos 

de Histórias de ver e andar, publicados por Gersão no ano de 2002. No livro, observa-se a fórmula utilizada 

pela autora em Passagens, com a concessão de fala à personagem depois de já estar morta. Acresce-se 

agora o recurso da duplicidade em que se divide Ana, possibilitando um diálogo consigo mesmo no qual o 

passado se reelabora para melhor compreensão do presente. Igualmente, são frequentes na obra da autora 

o uso do onírico, a presença do sonho e do ambiente noturno e nebuloso (Faria 2007). 
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mostrar-se “doméstico”. Contudo, não o era, a sua casa, a que Ana amava, ficara distante, 

perdida em memórias anteriores à institucionalização.  

Já neste primeiro parágrafo, espaço e objetos carregam-se de simbologia social e 

subjetividades. O que se complementa com a informação de que Ana cumpriria bem o 

seu papel, como sempre o fizera: “Talvez se encontrasse, portanto, numa ocasião assim, 

embora ainda não soubesse exatamente o que ali fazia. O que aliás, não a incomodava, 

estava segura de que cumpriria bem o seu papel, sempre fizera isso, a vida inteira” 

(Idem:11). 

Fora filha, esposa, profissional e mãe. Cuidara da família e dos amigos, agregando, 

dando aconchego e também permitindo as partidas quando se faziam necessárias. Agora, 

na sala impessoal destinada ao velório, os visitantes aglomeravam-se e “vinham ter com 

ela, para que os ouvisse” (Idem: 12). Ana queria ouvir, mas era já inútil, “distinguia todas 

as palavras – que soavam como uma música de fundo mas, apesar da sua nitidez, pareciam 

não ter de facto nenhum significado” (Idem: 14). Ainda assim, acima da voz, sem que o 

percebessem, olhava aqueles rostos conhecidos ao redor do seu corpo e sentia-se bem por 

vê-los a todos acomodados à sua volta.  

O modo como a morte surge no romance envolve o tema em um sentimento 

ambíguo de assombro e aparente naturalidade, enfatizando o quanto ainda estamos 

aprendendo a lidar com o término da vida. Nesse contexto, a memória assume novas 

proporções. A cerimônia fúnebre torna-se oportunidade de reelaboração, de retomada 

individual de sentimentos e conflitos que se alteram pelo confronto do corpo com a 

percepção de sua finitude. 

Dias (2008) adota o conceito de “realismo intimista” ao definir o estilo narrativo de 

Gersão, uma perspectiva que, não obstante ser elaborada com base na realidade do 

entorno da personagem, é concebida por meio de um olhar que parte e se direciona em 

um ciclo intimista e não em um diálogo com o outro presente ou com o leitor, não “o 

heroísmo das ações, mas o heroísmo da consciência como conquista de uma percepção 

sensível capaz de reconstruir o universo” (Idem: 37). Sua força está, desse modo, escreve 

Dias, “precisamente na tensão em que se articula o seu texto, situado entre o desejo de 

adesão à realidade vivida, próxima, e o recuo à intimidade do espaço onírico” (Ibidem). 
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O conceito se adapta a Passagens, na medida em que, partindo de vivências 

quotidianas, estrutura-se por meio da demarcação teatralizada do pensamento, não da fala, 

e exige do leitor um trabalho de junção das vozes para que universos isolados se tornem 

conjunto e viabilizem o compartilhamento. Nesse contar fragmentado, a voz, tornada 

difusa, proporciona, contraditoriamente, uma construção final mais coesa: 

 

O resultado é uma ficção literária caracterizada pelo cruzamento de diversas 

experiências discursivas como caminho de reinvenção de suas formas. Eis aí 

algumas das determinantes fundamentais da literatura portuguesa 

contemporânea (...) A obra de Teolinda situa-se claramente nesse contexto (...) 

O caráter desconcertante das imagens e analogias, as constantes metamorfoses, 

a convivência insólita do real e do imaginário, a descida vertiginosa nas 

potências do ser subterrâneo estão presentes na escrita de Teolinda. (Dias 

2008: 33ss.) 

 

Ao mostrar cenários, mais do que escrever sobre eles, Gersão permite ao leitor, em 

um primeiro momento, observar os visitantes e, alargando posteriormente o ângulo de sua 

visão, observar o modo como Ana os percebe. Aqui, a capa do livro, criação conjunta de 

Henrique Cayatte e Susana Cruz, acresce significados. A imagem é a de uma mulher a se 

olhar no espelho, os dedos da mão fechados sobre esse espelho que segura; o reflexo, no 

entanto, não se mostra como a imagem invertida do rosto, o que se reproduz é uma visão 

periférica e incompleta, é um ver-se como a vê um outro. Há uma construção identitária 

que se caracteriza pela junção do próprio olhar com definições alheias.  

Nem a vida, nem o seu contrário, o instante da morte, são capazes de definir Ana. 

É no encontro com o outro externo para o qual se direciona a imagem do espelho que o 

sentido deve ser buscado. Como para Rosa Ambrósio, de As horas nuas, e Celeste, de 

Para aquela que está sentada no escuro à minha espera, a definição de si constrói-se por 

meio da alteridade, de forma especular e complexa, na convergência de processos de auto 

e heteropercepção. 

Somos memórias, espaços, sentimentos, imagens e temporalidades sempre fugidias, 

em passagem, como já se ressalta desde a epígrafe do livro, por meio das citações de 

Montaigne: “O mundo é uma oscilação perene: Todas as coisas oscilam incessantemente 

(...) A minha alma está sempre em aprendizagem”; e Benjamin: “um acontecimento 

lembrado não tem limites, é apenas uma chave para tudo o que veio antes, e depois”. 
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Na cerimônia fúnebre destinada a velar o corpo de Ana, diferentes narrativas, falas 

e temporalidades surgem inscritas no mesmo espaço, construindo, na mistura de suas 

vozes, um quadro único e rico de possibilidades interpretativas. A memória, multiplicada 

em um emaranhado de relatos que se esclarecem entre si, projeta-se em um percurso de 

complementaridade, permitindo ao leitor o acesso ao inusitado da situação: “Não 

suportava que perdessem as suas vidas comigo. Simular Alzheimer foi a libertação que 

encontrei para eles. À falta de outra” (Gersão 2014: 81). 

Tanto em Portugal quanto no Brasil, a assistência quotidiana ao idoso recai 

majoritariamente sobre a família, ainda que ocorram diferenciações quanto ao suporte 

estrutural de apoio oferecido pelo poder público. Contudo, como já constatado em 

análises anteriores, as famílias nem sempre possuem as condições adequadas, por vezes 

sequer as minimamente necessárias, para a prestação desses serviços (Abreu et al. 2017; 

Paúl 1997)165.  

Ana, de Passagens, não se enquadra no perfil de idoso carenciado financeira, 

afetiva ou culturalmente. Suas motivações ao simular o Alzheimer possuem uma 

conotação ainda mais subjetiva, enquadram-se também em dificuldades de conviver com 

a dependência decorrente da velhice, depois de uma trajetória marcada como 

personalidade suporte, como pilar familiar. Refletem ainda um quadro de culpabilização 

pela vivência vulnerável num universo que valoriza de modo extremo a agilidade e 

independência física e mental. 

Não obstante, o exercício teatral diário de seu papel garantiu-lhe uma liberdade 

inesperada, um jogo de controle mesmo prazeroso que lhe confere um projeto de vida e 

um papel de sujeito: “curiosamente, deixei de sentir o mesmo tédio. Agora pelo menos 

também eu tinha alguma coisa a fazer: um papel a representar” (Gersão 2014: 81). Como 

 
165 Nesse contexto, observa-se um despreparo das instituições de longa permanência para a inclusão do 

grupo de idosos ainda independentes ou semidependentes que, por variadas situações, optam pela 

institucionalização. O perfil de cunho majoritariamente assistencialista e a padronização de procedimentos 

termina por retirar desse residente a execução de tarefas rotineiras, para as quais ainda se encontra capaz e 

que poderiam reforçar sua autonomia e funcionalidade. Da mesma forma, reduzem-se as oportunidades de 

poder decisório, com a adoção de respostas burocráticas e não individualizadas. Registra-se, não obstante, 

a existência de movimentos direcionados a modificações desse quadro, com a busca de mecanismos que 

possibilitem a percepção mais individualizada, propiciando maior autonomia e independência ao idoso 

institucionalizado (Abreu et al. 2017; Camarano 2007, 2010; Guedes 2012; Mazuim 2005). 
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Adalberto, de O momento mágico, Ana descobre no seu comportamento um potencial de 

subversão, um modo de continuar a ser protagonista da própria existência: 

 

Era uma estranha sensação de liberdade, sim. Ali estava eu, inválida, sem 

defesas, sem vontade própria, à mercê das enfermeiras e das empregadas, 

dependendo delas dia e noite, no que respeitava ao corpo. E no entanto 

triunfando ainda pelo poder da mente. A lucidez era uma força: podia escolher, 

e escolhia o que achava certo. Ainda estava viva. Era dona de mim e do que 

tinha vivido. (Gersão 2014: 82) 

 

No jogo de vozes interiores pelo qual se estrutura a obra, as falas, mesmo conjuntas, 

refletem uma situação de incapacidade comunicativa. Os temores, agressões e afetos de 

cada personagem não se revelam aos demais presentes à cerimônia. Em um texto escrito 

no formato de diálogo, o diálogo inexiste. Ana não revela sua verdade aos familiares, e 

estes permanecem envoltos em seus próprios segredos, é apenas ao leitor que a 

multiplicidade de vivências é facultada. Por outro lado, ao não se direcionarem para o 

outro, mas serem desabafos pessoais, tornam-se falas mais verdadeiras, libertas dos 

entraves de filtros sociais. Desse modo, entramos em contato com desnudamentos que 

seriam inviáveis em outro contexto, como nos comentários pessoais sobre Marta 

efetuados pelo ex-marido, António: “Encontrei a Luísa quando ainda estava contigo e 

segui em frente (...) causavas-me um mal-estar sem nome, generalizado. Exigias o que 

me parecia absurdo, como se eu tivesse constantemente de tranquilizar-te com provas de 

amor” (Idem: 46). 

Entre os familiares presentes, Marta surge como a filha responsável pela 

organização do cuidado de Ana. Uma tarefa que se mostra um peso emocional árduo, 

acirrando processos depressivos nos quais se envolvem conflitos amorosos e 

profissionais. Como camuflagem protetora, um movimentar contínuo, o excesso de 

atenção aos detalhes e ao trabalho. Marta assume para si uma máscara de quase tirania, 

chegando a surpreender os funcionários do Lar nos raros momentos em que demonstra 

resquícios de dor: 

 

Arlete: Uma vez entrei no quarto, como se não soubesse que a dona Marta lá 

estava, só para ela ver que nós estávamos sempre a passar por lá, e ouvi-a 

perguntar à mãe: 

- Sabe quem eu sou? 

E a dona Ana disse: 

- É uma senhora, que me vem visitar. 
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- E a sua filha, vem cá muitas vezes? 

- A minha filha é um anjo, disse a dona Ana. Mas sabe, eu não a conheço. Não 

me lembro dela. Não me lembro de nada, minha senhora. 

Saí do quarto, mas fiquei a espreitar à porta e vi a dona Marta a chorar. Até me 

benzi de espanto. 

Sara: Também eu, quando me contaram. Um coração duro como ela. (Idem: 

19) 

 

Se a velhice e a morte não são temas estranhos à obra de Gersão e à literatura 

portuguesa em geral, o suicídio inclui-se em uma conjuntura mais rarefeita, ainda que se 

encontre em entrelinhas sutis quando de descrições sombrias do quotidiano do idoso166. 

Passagens quebra esse silenciamento ao referir o pedido efetuado por Ana e negado pelo 

neto, Hugo: “Nunca disse nem direi à minha mãe que a avó me pedia que a ajudasse a 

morrer (...) Podias ajudar-me, (...) dá-me os comprimidos, não quero viver mais (...) E 

depois dá-me a mão, é só um instante, não vou sofrer” (Idem: 147). No livro, o desejo de 

morrer reforça seu simbolismo no momento em que é a negativa do neto que leva Ana a 

optar pela simulação de uma demência que em realidade não carrega. À morte proibida 

do corpo, simula a morte da mente.  

Impossibilitada de morrer, a personagem vive o seu dia a dia em meio aos demais 

idosos do Lar. Pequenos detalhes nas falas dos familiares apontam para o isolamento após 

a institucionalização. Se “No lar ao princípio tudo pareceu mais fácil” (Idem: 26 ), como 

destaca Madalena, o quadro altera-se de forma rápida. No início, libertos do peso da 

presença contínua e imersos na novidade do espaço, residente e familiares carregam-se 

de boa disposição, visitas constantes e expectativas prazerosas. Contudo, as visitas 

escasseiam, os jardins não são ocupados e os banhos de sol, que deveriam ser diários, 

mostram-se ficção:  

 

Anunciam fisioterapia, ginástica, passeios, terapia ocupacional, psicoterapia, 

mas no fim é tudo conversa fiada, igual a coisa nenhuma (...) na verdade o 

terraço nunca se usava (...) só mudavam as fraldas três vezes por dia (...) 

 
166 A busca voluntária da morte em decorrência do envelhecimento é um tema pouco observado nos autores 

portugueses lidos durante as investigações para a escrita desta tese. Registramos, além da obra de Gersão, 

o livro Irene ou o Contrato Social, publicado por Maria Velho da Costa no ano de 2000. No texto, Irene, 

uma mulher já idosa e extremamente percetiva da realidade que a cerca, pede a morte a Orlando, um 

misterioso artista contemporâneo. Inserida em temporalidades distintas das da escritora (Irene Lisboa) que 

a inspira, a protagonista deste romance é concebida a partir de uma liberdade ficcional que se embasa não 

em dados historicamente comprovados, sequer possíveis, mas em sensibilidades capazes de recriar o ser 

artístico. Nesse contexto, a morte surge com um teor ambíguo de assassinato e, ao mesmo tempo, dádiva 

libertadora. 
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Demasiadas coisas eram só aparência, ilusão de óptica para inspecção ver, 

família ver, visita ver. (Idem: 26ss.) 

 

A realidade sob a superfície harmoniosa e competente do Lar é desoladora, e Marta 

o registra, logo no início do romance, pela forma como aproxima espacialidades e 

universo subjetivo: “Lembro-me de uma diferença muito marcada dos espaços: o dentro 

e o fora, divididos pela porta de entrada, que me parecia uma espessa montanha. O mundo 

ficava para trás, quando ela se fechava. Como se se entrasse em uma clausura” (Idem: 

27). No mesmo sentido concorrem as queixas e críticas que efetuam as funcionárias da 

instituição, assoberbadas por horários exaustivos de trabalho, quartos de descanso 

minúsculos e sem o mínimo conforto, plantões que se repetem sem controle, salários 

miseráveis e assédios e abusos contra os quais não têm a quem recorrer: “é mesmo um 

dos piores trabalhos” (Idem: 37), afirma Conceição, a quem coube acompanhar a 

cerimônia, acrescentando “de nós ninguém quer saber. Chegamos moídas de todo no fim 

do dia” (Ibidem). 

Gersão demonstra consciência da parcela de responsabilidade que possui a família 

em quadros de abandono do idoso:  

 

Lembro-me de uma vez levarmos a Carminho, que lhe ofereceu uma caixa de 

música. A tia ficou tão contente. Não se cansava de ouvi-la. (...) Creio que foi 

a única vez que levamos a Carminho (...) Havia muitas mulheres abandonadas 

no lar, que a família quase nunca visitava. (Idem: 26ss.) 

  

Há nesse contexto mais do que um apontar de culpas; o reconhecimento das 

dificuldades e o complexo inerente à convivência familiar é percetível: “Não se escolhem 

os filhos, nem os pais. É tudo uma questão de acaso. Não é fácil ser uma família.” (Idem: 

143). E há, em Ana, memórias e amor por sua família, bem como o desejo de sua 

preservação. Da mesma forma, mune-se da crença na continuidade e na reconstrução do 

afeto.  

Na segunda parte do romance, intitulada “Noite”, a duplicidade de Ana assume uma 

estrutura de solilóquio, porém mais ampla, tendo em vista que o diálogo direciona-se para 

o heterogêneo, para a alteridade, mesmo que parcial, a alteridade possível, noturna, pós-

morte e ainda individualizada. Ao se tornar duas, permite o contraponto a autoenganos e 

a complementação de memórias. Ser múltiplo é não se submeter a papéis que não sejam 
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os escolhidos; da mesma forma, é perceber-se parte de um conjunto maior de 

ancestralidades. Como a personagem homônima do livro de Dacosta167, Ana encontra na 

cumplicidade com as mulheres da família uma força constitutiva de existência:  

 

Às vezes, quando falamos, tenho a sensação de que me desdobro numa irmã e 

que a nossa cumplicidade é total. De algum modo também és Laura, a minha 

irmã mais velha, que morreu de febre tifóide na infância. Guardei sempre a 

memória dela, falava-lhe quando falava comigo. (Gersão 2014: 84) 

 

Ao final, a gravidez de Madalena sinaliza para um novo elo. Um ciclo contínuo de 

morte e de vida efetiva-se em um coletivo imensamente maior do que temporalidades 

singulares: “Fechámos o livro do tempo. Acertei o que queria emendar nele” (Idem: 129), 

nos diz Ana, em uma despedida apaziguada. Palavras que se complementam nas frases 

intercaladas pelas mulheres que homenageiam suas mães, entre as quais se destaca a voz 

de Marta, percebendo-se agora capaz de perdoar e seguir: “juntamo-nos à sua volta, 

trazendo flores e música de Bach (...) este é um momento de serenidade e alegria, que não 

estejamos tristes e fiquemos em paz e sem remorsos” (Idem: 183). E o corpo da mãe, 

eternizado como memória, pode enfim deslizar para sua desintegração física, suavemente, 

como “para dentro do Sol” (Ibidem). 

 

3.3. Mobilidade, afeto e autonomia além do âmbito familiar 

 

Em boa parte dos romances lidos, predomina ainda a figura do idoso como elemento 

a ser enquadrado em práticas quotidianas já vigentes. Se na instituição ajusta-se a normas 

padronizadas e generalistas, em casa de familiar igualmente adapta-se a rotinas alheias, 

mais do que às próprias. Após a reforma, o tempo do idoso surge como disponível, reserva 

facilitadora a ser acondicionada às necessidades do restante da família.  

Pesquisadores como Guedes (2012) e Paúl (1996) alertam para o fato de a 

padronização característica de um ambiente institucionalizado colocar a autonomia em 

 
167 É por meio de sua avó, Ana, que Luísa, personagem de O planeta desconhecido e romance da que fui 

antes de mim, de Dacosta, permite-se aceitar o múltiplo que contém, as diversas mulheres que integraram 

seu passado e formam o seu ser, em uma linha geracional na qual se interligam bisavós, avós, tias, mãe, 

filha e neta.  
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risco e implicar perdas identitárias profundas. Sublinham as autoras que o direito à 

autonomia pode ser igualmente tolhido por pressões sociais que impossibilitem respostas 

diferenciadas do confronto angustiador ou da cedência vitimizadora. É uma armadilha 

sutil na qual o desejo de evitar o conflito termina por reduzir alternativas viáveis, mais 

justas ou prazerosas.  

Ações camufladas de cuidado, carinho e proteção mostram-se ajustes relacionais 

definidos sem que seja concedido ao idoso o direito efetivo de participação (Debert 1999; 

Goldenberg 2014; Fonseca 2012). São formas de abuso que não devem ser naturalizadas, 

a indiferença, o grito, o descuido, a falta de afeto. Mesmo a agressão física pode ocorrer 

sem que o idoso a acuse, pelo sentimento amoroso que o une ao cuidador ou por não 

acreditar em possibilidades de mudança concreta, a interferência oficial experienciada 

como temporária e ineficaz.  

Nesse contexto, a escrita surge como espaço resguardado no qual as personagens 

podem expor suas mágoas, rancores ou carinho. Em Uma duas, amor e ódio escrevem-se 

em trajetórias de desnudamento que originam compreensão; Rosa Ambrósio, de As horas 

nuas, grava palavras em um desejo sempre adiado de compor suas memórias; Eulálio, de 

Leite derramado, relata incessantemente, ao passo que Walter, de Heranças, elabora seus 

relatos de modo consciente e manipulador; Luísa, de O planeta desconhecido e romance 

da que fui antes de mim, utiliza-se da linguagem para elaborar um retrato da avó, espécie 

de pacto consigo e com as demais mulheres da família; e é por meio da carta que escreve 

à esposa falecida que João Vieira, de Em nome da terra, mantém-se como identidade 

individual em meio a um quotidiano de perdas e homogeneizações. São escritas 

interiorizadas em busca de reencontro, refúgio, de um espaço seguro capaz de se constituir 

como afeto. 

Alice, narradora do romance Quarenta dias168, de Maria Valéria Rezende (2014), 

ultrapassa os muros e contornos da casa, seu percurso é diferenciado, e a escrita que 

empreende a protagonista, mais do que refúgio ou reencontro do passado, é instrumento 

 
168 A autora, Maria Valéria Rezende, quando da publicação de Quarenta dias, contava com mais de 70 anos 

de idade, uma faixa etária elevada que se observou predominante em autores de romances com a temática 

da velhice e do envelhecimento. É um aspecto talvez a sinalizar invisibilidade do tema ou dificuldades de 

sua abordagem entre autores mais jovens. 
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de posse do presente. Nesse sentido, permite o controle sobre a experiência vivenciada, 

com reflexos positivos de retomada do relacionamento familiar, agora em um patamar de 

maior independência e autoafirmação. O exterior converte, assim, movimento em 

promessa de vida, é pela posse do espaço que Alice tem a oportunidade de se encontrar a 

si própria e de perdoar. 

Na obra de Rezende, as relações de cuidado intergeracional são o ponto de partida 

para a denúncia de um cenário opressivo, é o confronto à obrigatoriedade do papel de avó 

o que leva Alice a uma trajetória de redescoberta. Contudo, o quadro mais frequente na 

literatura é o de ênfase na importância dos netos como afeição estruturadora. Todos os 

dias, de Jorge Reis-Sá (2007), é exemplificativo, a presença do neto surge como 

continuidade e pilar essencial à existência quotidiana. A paisagem externa com que se 

deparam as personagens Justina e António é lembrança de promessas quebradas; da janela 

do quarto, o casal vislumbra, a cada manhã, os muros do cemitério que guarda o corpo do 

filho. O interior da casa, apesar de opressivo, carrega-se de afetividade, tem a presença 

do companheiro, do neto, do filho que sobreviveu. 

É um ponto no qual se distancia de Valter Hugo Mãe169. Em a máquina de fazer 

espanhóis, não é o exterior, mas o interior da instituição o cenário opressivo a ser 

retratado. A vista da janela dos quartos dos idosos reflete a fragilização do corpo: quanto 

mais aptos para o movimento, maior o acesso à luz do sol; para os residentes em fase 

terminal, janelas são luxos sem paisagens. O autor recria a presença da morte como 

personificada no corpo estático sobre a cama, um corpo ainda vivo para quem as janelas 

já são indiferentes.  

Estatisticamente, as mulheres são o grupo majoritário entre os idosos na sociedade 

contemporânea. Contudo, não se consolidam como grupo majoritário no universo da 

ficção, sua presença como personagens, em especial como protagonistas, é escassa. É o 

que constata Dalcastagné (2005), em pesquisas que apontam que as personagens 

femininas idosas não atingem os nove pontos porcentuais nas obras contemporâneas 

brasileiras. Se estudos similares não foram encontrados no atinente a obras ficcionais em 

 
169 Um distanciamento entre os autores que ressalva, não obstante, a valorização do afeto, delineado por 

ambos como especialmente significativo no período da velhice. 
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Portugal, uma passagem rápida entre os títulos publicados nas últimas décadas, seus 

narradores e protagonistas, permite vislumbrar uma realidade semelhante. 

No Brasil, Livia Garcia-Roza surge como exceção ao quadro geral. Além de 

Milamor, publicado em 2008 e que será aqui analisado, seu romance Amor em dois 

tempos, de 2014, também abarca a temática da velhice feminina.  

Milamor é protagonizado por Maria, mãe de dois filhos, recentemente viúva do 

segundo marido e que, na proximidade dos sessenta anos, passa a residir com a filha, 

Maria Inês. Envolvida em um turbilhão de perdas acumuladas que a tornaram receosa em 

termos afetivos, Maria percebe-se em um ciclo de cerceamento que a direciona a papéis 

socialmente instituídos, foi filha, é mãe e também avó. Nesse percurso, comum à maioria 

da população feminina da sua geração, há uma transferência de controle, o que se 

consolida no momento em que o idoso passa a residir com um dos filhos ou familiar 

próximo (Guedes 2012; Debert 1999). 

Aparentemente carinhoso e não agressivo, o relacionamento de Maria e Maria Inês 

desnuda-se, no transcorrer da trama, como dificuldde de contato, carece de comunicação 

e diálogo em questões que ultrapassem o rotineiro superficial. Mais do que um prover de 

necessidades, o que observamos é um desinteresse, mesmo desconsideração da filha 

frente aos reais desejos maternos. No romance, é pela força de amizades de já muitos anos 

e do renascer do desejo sexual e amoroso que a protagonista se concede sair do quadro 

de apatia em que se encontrava inserida. 

Ultrapassando a linha dicotômica entre vitimização e vilania, as obras que 

compõem o presente tópico marcam-se pelo enfrentamento. Um confronto em que a 

relação familiar nem sempre é a de mais afeto, mas integra-se a uma realidade cuja 

vivência exige perda de delicadeza e, ao mesmo tempo, manutenção da delicadeza; acima 

de tudo, exige um olhar destituído de idealização. Nesse contexto, a amizade mostra-se 

cada vez mais significativa: como um último abrigo, desobriga de exigências sociais, 

permitindo uma aceitação mais plena, o repartir de dores, a expressão da dúvida e, 

inclusive, a cumplicidade do riso (Goldenberg 2014).  
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3.3.1. Maria Valéria Rezende e Jorge Reis-Sá: redes de solidariedade e poder 

Em Quarenta Dias, Rezende aborda com perspicácia um tema de difícil tratamento: 

a constatação, pelos pais, do egoísmo subjacente em ações quotidianas dos filhos170. Ao 

reverter o processo de cuidado, expondo a necessidade que a filha possui da assessoria da 

mãe, a autora propõe uma quebra de amplitude maior do que a da “naturalização” do 

cuidado intergeracional. Há, ali, um questionamento que se expande para outras esferas 

de poder, além da familiar, rebelando-se contra premissas de teor cultural e político que 

perpetuam, como naturais, quadros afetivos de exploração. 

Aproxima-se, assim, o universo da ficção de uma realidade já constatada pelas 

pesquisas de Debert (1999) e Goldenberg (2014) e que está a se impor na sociedade 

contemporânea: o direito, na velhice, a um projeto de vida para além do âmbito familiar, 

o anseio por uma liberdade que não se condicione ao cumprimento de papéis sociais 

específicos; no caso do romance, o de avó responsável pelo cuidado do neto. 

O papel de avô e avó como uma espécie de recompensa da velhice é ainda tabu 

pouco contraditado, tanto em obras técnicas quanto nas ficcionais. Contudo, é visível um 

crescente questionamento quanto à sua obrigatoriedade, não apenas no que se refere à 

responsabilização pelo cuidado dos netos, mas, inclusive, quanto ao sentimento amoroso 

envolvido, um quadro que se debate entre o natural e inerente à vivência humana e a 

imposição socialmente construída.  

Rezende retoma o tema, utilizando-se do egoísmo filial como ponto de partida para 

o debate sobre redes de poder. Porém, o tratamento que concede ao assunto, se parte do 

opressivo, torna-o identitário e libertador. O ato de escrita empreendido por Alice, 

protagonista da obra, constitui-se como relato capaz de propiciar compreensão e organizar 

uma trajetória antes instintiva. A perspectivação consciente do processo vivenciado dá 

oportunidade ao reiniciar de projetos e à reconstrução da afetividade.  

 
170 Professora aposentada, Alice, personagem protagonista do romance, reside em João Pessoa, capital da 

Paraíba. Leva uma vida satisfatória em termos afetivos e profissionais, possui um razoável círculo de 

amizades e garante uma renda complementar mantendo um pequeno grupo de alunos de francês. Neste 

quadro, tranquilo e harmonizado, recebe a visita de Norinha, a filha. A jovem planeja engravidar e pressiona 

a mãe para que esta se mude para Porto Alegre, do outro lado do país, a fim de se responsabilizar pelo 

cuidado do neto.  
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Os percursos geográficos que a personagem percorre diariamente respondem como 

confronto empoderador frente ao que considera ser uma “traição” familiar. A 

reconstrução de uma identidade diluída entre inseguranças, regramentos sociais e afetos 

opressivos viabiliza-se pelo movimento e pela posse do espaço físico171. E pela posterior 

escrita que efetua de sua trajetória, elaborando o sentimento opressivo, tornando-o dor 

consciente, enfrentamento e superação.  

Observa-se, no trecho inicial da obra, uma estratégia conjunta do grupo familiar e 

do círculo de amigos para que Alice aceite a proposta da filha, o papel de avó inferido 

como a função natural a ser exercida pela protagonista após o ingresso na reforma: “Um 

a um, outros parentes e amigos iam jogando essa conversinha, telefonavam, apareciam 

pra visitar (...), retomando o mesmo assunto uma e outra vez (...) Aí foi que dei acordo da 

conspiração me cercando havia meses” (Rezende 2014: 33). 

Os poucos argumentos que possui quanto a projetos e expectativas próprias são 

demasiado frágeis: “A latomia sem fim recomeçava a cada dia, com novas vozes, 

louvando a beleza de Norinha e do marido, o bom que é ter netos, denunciando os defeitos 

da vida aqui nessa nossa Paraíba (...) Eu cedi, vergonhosamente. Foi isso” (Idem: 34). 

Após a cedência inicial, um torvelinho de situações e de sentimentos impede o confronto 

efetivo: “Bastou eu dizer sim e a Elizete tomou o comando (...) Enquanto ali se 

desmontavam minha cabeça, minha casa, minha vida, cá no Sul Norinha montava, à 

maneira dela, ao gosto dela, o que eu havia de ter e ser no futuro próximo” (Idem: 37). 

Na saída de Paraíba, o desfazer-se de móveis e pertences. Esvaem-se lembranças 

de mulheres de três gerações, avó, mãe e filha, quebrando um elo de memórias que a 

possibilidade de ampliação do leque intergeracional com a vinda do neto não parece 

satisfazer, as perdas soam como excessivas:  

 

A última peça a sair de minha casa foi a cadeira de balanço austríaca com a 

palhinha gasta protegida por uma almofada de ponto de cruz, restos da casa da 

minha avó (...) Fiquei eu, de pé, no meio da sala do apartamento vazio, 

 
171 A autora nasceu em João Pessoa, mas utiliza as ruas de Porto Alegre como o percurso a ser seguido pela 

personagem protagonista, Alice. Em particular, refere a Avenida Osvaldo Aranha, uma das mais conhecidas 

da cidade e ponto de acesso a transportes públicos que permitem a interligação do Centro com todos os 

bairros da capital. Para a escrita do livro, Rezende percorreu pessoalmente as ruas que descreve, efetuando 

um extenso trabalho de pesquisa de espaços caracterizados pela diversidade cultural e econômica. 
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sentindo-me também oca como se o aspirador de pó, que Elizete brandia pela 

casa agora vaga, tivesse chupado meu recheio pra fora e a querida prima fosse 

vender minhas tripas na garagem dela, junto com o resto das bugigangas. Que 

nada!, ainda estava tudo lá dentro porque, por uns segundos, senti tontura e 

enjoo. (Idem: 08) 

  

 Dos destroços da casa agora vazia, Alice consegue salvar um caderno antigo, de 

folhas já amareladas, mas ainda vazio. É com referência a ele que se abre o romance: 

 

Sei lá!, a isso, sim, eu resisti até o fim, agarrei-me com o caderno como a uma 

boia, vai ver que foi só mesmo para dizer Não a alguém, fincar o pé contra 

mais uma vontade alheia querendo tomar o controle daquela minha vida, já 

escapando feito água usada pelo ralo desde que me decidi, ou cedi?, a pedir o 

raio da segunda aposentadoria. Patética tentativa de resistência, mas, afinal, 

tinha sentido, agora acho. O caderno veio na minha bagagem por pura teimosia, 

mas com um destino oculto, tábua de salvação pra me resgatar no meio dessa 

confusão que me engoliu. Talvez. (Idem: 09) 

 

Caderno sem dono172, servirá para o registro da experiência de Alice durante o 

período em que permanece sem rumo pelas ruas da cidade: “Sei, agora, por que cismei de 

trazer na bagagem este caderno velho vazio, trezentas folhas amareladas, com essa Barbie 

na capa de moldura cor-de-rosa, sabe-se lá de quem era nem como se extraviou na minha 

casa” (Idem: 07). A boneca Barbie como estampa de capas de caderno generaliza-se no 

Brasil não na infância de Alice, mas posteriormente, na de sua filha e de seus alunos. 

Rezende utiliza-se desse artifício para pontuar uma sutil mistura de temporalidades, uma 

história que se constrói de modo intergeracional, na qual liberdade, opções e estereótipos 

se interligam, sendo contestados e transmitidos por diferentes gerações de mulheres. 

Passado, presente e perspectivas futuras interagem nas folhas amareladas nas quais 

escreve Alice. Um passado profissional no qual lhe era permitido dizer “não” e manter 

algum controle mostra-se instrumento, perspectiva e possibilidade, ainda que futura. A 

escrita torna-se projeto e atividade estabilizadora de vivências173: “Contar a mim mesma, 

 
172 O uso de um objeto trazido de Paraíba, um antigo caderno que não pertence nem a Alice, nem à filha, é 

uma imagem carregada de simbologias. Podemos pensar na sinalização para uma nova trajetória (um 

caderno ainda vazio), elaborada a partir de experiências antigas e filtros pessoais (um caderno de folhas já 

amareladas); em um protesto mudo que a aproxime, por meio das páginas abertas para a possibilidade do 

texto escrito, da palavra impossível de ser dita; ou em um objeto ligado à sua atividade como docente, 

prazerosa e externa à família.  

Ainda, na figura da boneca Barbie, abre-se um imaginário de toda uma geração de mulheres, com inúmeras 

possibilidades para interpretações ligadas a questões de gênero e opressão feminina. 
173 A manutenção de projetos próprios, que sejam prazerosos ou possibilitem uma melhor compreensão de 

si e do outro são essenciais em todos os momentos da vida, muito particularmente na velhice, como já o 
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tim-tim por tim-tim, o que anda acontecendo, desabafar com a boneca loira e o papel 

pautado (...) Este caderno de ninguém e esta esferográfica barata que a Milena largou aqui 

são exatamente do que eu preciso” (Idem: 14), registra a narradora, acrescentando, logo 

após: “Preciso escrever para não sufocar” (Idem: 17). 

No relato de Alice, percebemos um acumular resignado de cedências como 

estratégia frente à possibilidade do conflito. A protagonista o reconhece, na medida em 

que, sem atenuantes ou disfarces, descreve o egoísmo da filha do qual lenta e 

doloridamente toma consciência: “fui pro banheiro ainda com cenas do comportamento 

adolescente tardio de minha filha girando na memória, umas puxando outras, até que a 

água fria as espantou” (Idem: 23). São episódios de insensibilidade ou autoritarismo 

marcados por concessões maternas que Alice agora revive, sobrecarregada por uma raiva 

muda à qual se acresce ainda o sentimento de culpa: “quando ela voltou não dei um pio, 

pra não ser chamada de mão-de-vaca (...) Incrível eu me lembrar de tudo isso nos mínimos 

detalhes (...) eu fielmente obedecia... eu, que nem minha avó, fazendo qualquer coisa para 

evitar discussão” (Idem: 22).  

Possibilidades concretas de enfrentamento da situação não são compatíveis com a 

“harmonia doméstica” constituída, frágil e ilusória. Apanhada em um emaranhado de 

imposições sociais, inseguranças próprias e afetos opressivos ou demasiado 

condescendentes, Alice precisa explorar, sem subterfúgios, o egoísmo da filha, percebê-

lo como parte da estrutura familiar, invisibilizado no sacrifício quotidiano que se 

naturaliza como doação materna: 

 

Já enchi páginas e não achei o começo. Deixe de embromar, Alice, confesse 

que o broto desse espinheiro que cresceu dentro de você foi a revelação do 

egoísmo da sua filha. Foi isso. Diga à Barbie o que você está sem coragem de 

dizer a si mesma. Diga. (Idem: 24) 

 

Criados os filhos, possibilitou-se à mãe a reconstrução da independência, um 

adaptar-se aos seus desejos e projetos pessoais. E, então, a liberdade ainda principiante é 

quebrada pela exigência de um novo papel, o de avó, obrigando ao reenquadramento em 

estruturas sociais alheias. “Chegou a hora da senhora virar avó!” (Idem: 25), declara Nora. 

 
destacam pesquisas sobre o tema efetuadas por investigadores como Debert (1999), Paúl (1996) e Peixoto 

(2004). 
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A ideia em questão é exatamente essa: virar avó. Não é a filha a afirmar aqui que quer ser 

mãe, é Alice quem deve assumir a função de suporte estrutural do neto que está a ser 

programado, há um repassar geracional de responsabilidades: “Em resumo, o certo pra 

ela era que eu, afinal, já tinha chegado ao fim da minha vida própria, agora o que restava 

era reduzir-me a avó” (Idem: 26). Tempo e espaço conjugam-se em perdas similares de 

controle: “E eu vim, no dia marcado pelos outros (...) deixei-me beijar e abraçar com a 

sensação de que uma grande arapuca se fechava à minha volta” (Idem: 40) 

Encolhida no banco traseiro do carro, no caminho do aeroporto para o apartamento 

que lhe foi destinado, Alice observa cenários que não reconhece, que se apresentam como 

imposição à qual recusa o direito da familiaridade consoladora. A sensação de 

estranhamento enfatiza-se frente a móveis, artefatos, paredes e divisórias que não foram 

escolhas suas, que pouco lhe dizem, “sem sentido, sem história nem nexo, coisas 

espalhadas a esmo ou segundo uma intenção inteiramente alheia e incompreensível” 

(Idem: 41). Assim como os objetos, os sabores: “Engoli, obediente, tudo que estava posto 

sobre a previsível mesa de pés de aço escovado e tampo de vidro num canto da sala (...) 

difícil de mastigar e engolir, como todo o resto que havia tempos já vinha entalado na 

minha garganta” (Ibidem). Ingressa em sua nova casa como um “peão movido pela mão 

de outra pessoa, uma rainha louca com a cara de minha filha” (Idem: 42), o corpo e a 

mente carregados de impotência, cansaço e vergonha de se perceber mero joguete de 

estratégia alheia: 

 

Vergonha de dizer o que minha filha fez comigo?, ou da minha raiva, do meu 

próprio egoísmo?, é egoísmo querer ter minha própria vida? Diga-me, Barbie, 

você que nasceu para ser vestida e despida, manipulada, sentada, levantada, 

embalada, deitada e abandonada à vontade dos outros, você é feliz assim? você 

não tem vergonha? eu tenho vergonha de ter cedido, estou lhe dizendo, 

vergonha. (Ibidem) 

 

No princípio, sequer se sente suficientemente íntima do apartamento para ocupar o 

quarto: “Ontem cochilei no sofá” (Idem: 59). A bagagem não é desfeita, os armários 

permanecem vazios, a boca mantém-se muda, em uma rejeição da posse do espaço. Há 

um certo receio, um relutar em abrir para a nova situação malas e caixas, interiores que 

guardam, como o destaca Bachelard (2008), mais do que objetos, vivências. A 



 

261 

familiaridade com a nova situação não se consolida de imediato, exige tempo e uma 

aceitação diferenciada do quadro no qual se insere (Tuan 1983; Guedes 2012). 

Não obstante, um novo ritmo se impõe e ela realiza esforços, pequenos, mas reais, 

de integração, sabe que o espaço que ocupa deve ser transformado em lugar (Tuan 1983; 

Debert 1999). Já prepara e ingere o próprio alimento e começa, de forma lenta e com 

cuidado, a sentir-se concreta, ainda que não feliz: “começava, aos pouquinhos a tomar 

conta do apartamento, ou a deixá-lo apropriar-se de mim?” (Rezende 2014: 60). É na ação 

de arrumar armários e estantes, dobrar roupas e guardar livros, no ato físico de reorganizar 

móveis que Alice instaura um pouco de ordem “dentro e fora” de si, como registra, porque 

para continuar, para ser capaz de acordar a cada dia, era necessário ter esperança: “Tinha 

que haver, na cidade que se estendia pra lá dessas janelas, alguma coisa que eu fizesse 

livremente, por meu próprio gosto, sem obrigação, sem necessidade, sem ninguém se 

meter” (Idem: 55).  

Aqui, a frase não recebe ponto final, como à espera, alertando que coração e mente 

não encontraram ainda uma altura de equilíbrio174. E é também quando começa a se 

acostumar ao novo apartamento que percebe a falta de acesso à casa da filha, 

compreendendo a conexão entre ambas como de mão única, uma ingerência da filha na 

vida da mãe, não uma troca de informações e diálogo. 

A notícia de que possibilidades acadêmicas no exterior adiariam os planos de 

gravidez de Nora175 reabre rancores amortecidos, e Alice permanece distante até a partida 

da filha: “curtindo a raiva e recordando cenas que antes pareciam esquecidas e agora 

voltavam pra botar mais lenha na fogueira” (Idem: 81).  

 
174 A retirada da pontuação final em algumas frases é utilizada também em outros momentos pela autora, 

indicando a inconclusividade do que é dito. Exige-se, assim, um repensar sobre a aparência positiva da 

frase, colocando-a sob suspeição. São geralmente evocações de senso comum, como em “a vida 

recomeçando sempre” (Rezende 2014: 19), e relembram ao leitor que está diante de um contar parcial, a 

ser questionado no transcorrer do texto para que não se configure em um quadro de preconceito, estereótipo 

ou autonegação de situações opressivas. 
175 Quando tudo parece se acomodar, Nora informa que o pós-doutorado do marido fora aprovado e que 

eles iriam passar seis meses na Europa. Adia-se o projeto do neto e Alice permanece sozinha em Porto 

Alegre, sem familiares ou amigos. 
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No auge da frustração, o desaparecimento de um jovem paraibano, Cícero Araújo, 

provoca uma reviravolta que a leva a um caminhar contínuo pelos bairros da cidade176. O 

pedido de uma mãe aflita por notícias do filho permite à Alice iniciar uma trajetória que 

lhe propicia a reconstrução da identidade e o perdão necessários para a retomada do 

contato posterior com a filha. Nesse encontro com as ruas, praças e becos sem saída, 

descobre-se em uma rede positiva de solidariedade e pertencimento. 

 Independente em termos financeiros e em boas condições de saúde, Alice apresenta 

uma fragilidade emocional na chegada a Porto Alegre que causa estranheza ao leitor. A 

retirada do espaço físico e da comunidade que conhecia e na qual construíra seus afetos 

recrudesce sua dependência da filha, ao ponto de a saída do prédio onde agora reside 

constituir-se em um ato de fuga: “Ganhei a rua a esmo, querendo dar o fora dali o mais 

depressa possível, como se alguém me vigiasse ou me perseguisse, mas saí andando 

decidida” (Idem: 95).  

Cícero Araújo personifica-se como elo entre espaços, memórias e identidade, 

consolida um projeto capaz de ancorar o processo de integração e superar o estranhamento 

constante. No universo que agora percorre e passa a conhecer, encontra pobreza, 

preconceito, medos, sofrimento e perdas similares aos de sua terra, ainda que travestidos 

com outras roupas e cheiros: “Eu descobria que o mundo era feito em grande parte de 

gente desaparecida, gente que não deu mais notícia e gente desesperada atrás ou a esperar 

conformadamente pelos sumidos” (Idem: 118). 

Não obstante, também encontra a força, as pequenas vitórias e alegrias. Abrem-se 

novas oportunidades, o movimento do corpo sincroniza-se com a construção de 

alternativas. Bebidas típicas são saboreadas sem imposição, acrescem-se sabores e 

costumes, desnudam-se exercícios de poder. Uma caminhada de descoberta na qual se 

percebe capaz de compreender e aderir a novos hábitos, livre do direcionamento e 

controle da filha.  

 
176 Uma prima de Alice telefona da Paraíba solicitando ajuda para uma amiga comum, Maria do Socorro, 

cujo filho, Cícero Araújo, aceitou um emprego no Sul do país e há meses não envia notícias. Maria do 

Socorro é um nome comum na Paraíba e surge aqui como evocando uma mescla de fé, desespero e 

solidariedade.  
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No contato com outras histórias de perdas e desaparecidos, uma exclusão da qual 

se percebe também parte: “infindáveis histórias de gente que não deu mais notícias, e eu 

tomando consciência de que era isso o que eu mesma queria e estava fazendo, não dar 

mais notícias...” (Idem: 132). E o faz permanecendo nas ruas, em busca de um jovem que 

personaliza não o objetivo da caminhada, mas a justificativa para adiar o retorno ao 

apartamento, visto como uma “gaiola alvinegra que minha filha armou pra mim” (Idem: 

46). 

Ao ser confundida com uma moradora de rua, uma “sem teto’, constata a força com 

que é afetada pela expressão: “Aquele ‘ela não tem casa’ ficou ecoando no meu ouvido. 

Estava mesmo sem teto, a minha casa tinha sido desmanchada lá em João Pessoa (...) 

Voltar pro apartamento-arapuca montado pela Rainha Nora é que eu não ia” (Idem: 

165)177. Para Alice, a capacidade de reagir surge dessa relação especular com o outro que 

concebe de início com medo e espanto: “Tive um vislumbre de certa semelhança entre 

Lola e eu que me apressei a descartar, virando logo em outra direção” (Idem: 197). 

Posteriormente, ver-se no outro excluído ajuda-a a entender o próprio isolamento e 

necessidade de reconstrução.  

No acumular de lixo e de sentimentos, a coisificação, o tornar-se objeto, arrastando 

como troféus peças demasiado pesadas e não raro inúteis. Alice torna-se parte do 

aglomerado de latas velhas, carrinhos quebrados e caixotes de papelão, confunde-se com 

os demais moradores de rua, assumindo a forma do lixo que carregam, transformado 

agora em luxo e preciosidade: 

 

Fiquei chateada de que me acreditasse igual a ela, sim, moradora de rua, 

pedinte, arrastando aquele carrinho enferrujado afanado da porta de um 

supermercado qualquer ou recuperado de ferro-velho, empanturrado de 

sobejos de consumismo dos outros, de todo tipo, equilibrando milagrosamente 

uma montanha maior que ela de latinhas de refrigerantes e garrafas pet 

amassadas, folhas de papelão, montes de trapos escapando pelas aberturas da 

grade do carrinho, um vulto a mais dos muitos semelhantes que eu já tinha 

entrevisto por ali, como coisas das ruas, sem lhes conceder mais atenção do 

que a um banco de praça, uma lixeira, um orelhão inútil. A rua é cheia de coisas 

sem muita serventia, Barbie, do mesmo jeitinho que os quartos das meninas de 

hoje que você costuma frequentar, só o preço é que difere. (Idem: 196) 

 
177 A referência à obra de Lewis Carroll, Alice no país das maravilhas, mais uma vez se faz claramente 

presente aqui. Ainda que não integrando a linha de trabalho seguida na presente tese, registra-se a 

importância do elemento intertextual como representativo do apego e desejo de retorno de Alice à vivência 

anterior em Paraíba e sua busca por sentido em um presente do qual se sente excluída. 
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A invisibilidade de sua figura movendo-se entre becos estreitos ou largas avenidas 

aproxima-se da falta de voz que percebe na convivência com a filha, da falta de controle 

sobre sua vida pessoal. Público e privado mostram-se, assim, símbolos da mesma 

realidade de exclusão. Uma imagem que se concretiza no casarão de Lola e nos arcos do 

viaduto nos quais dorme Aldenor, duas outras personagens a vaguear pelas ruas. Espécie 

de castelo antigo, com seus portões de ferro e suas paredes altas, o casarão de Lola torna-

se refúgio para Alice; da mesma forma, sob os arcos de pedra, a parada para um 

chimarrão, bebida que lhe é oferecido por Aldenor.  

Lola e Aldenor são o mais próximo do sentimento de amizade que Alice encontra 

no inusitado de sua situação; porém, há uma formalidade que os distancia da convivência 

íntima e quotidiana. Nesse sentido, aproximam-se do cronotopo do castelo de Bakhtin 

(2014), no qual proteção e permanência unem-se como elementos ao mesmo tempo 

positivos e opressores. O castelo de Lola oportuniza-lhe o banho, o alimento e o descanso, 

mas não a individualidade; Aldenor aceita o diálogo, mas não o intimo da interferência. 

São, como a rua, espaços públicos de transição para a tomada de posse da identidade e do 

privado. 

É na rua, percorrida a pé ou de ônibus, que Alice entra em contato com uma 

realidade na qual seus limites são testados e ampliados, onde se permite ser e mesmo se 

deixar levar sem resistência, agora por opção própria, não por imposição e chantagens 

alheias: “Vinha ganhando uma calma por dentro que há muito não sentia, as falas, 

emoções e estranhezas do mundo maior me chamando pra fora e a minha própria 

amargura encolhendo-se num canto discreto” (Rezende 2014: 120). Reestrutura-se, então, 

como sujeito e agente: “Reparou que muitas folhas atrás parei de falar da minha filha? É 

bom ou mau sinal?” (Idem: 143). É pela posse do espaço físico ainda desconhecido que 

confronta e ultrapassa a passividade anterior.  

Como percurso e transição, a invisibilidade das ruas garante-lhe, nos quarenta dias 

que nelas permanece, o tempo necessário para fazer a sua passagem, o seu luto, e 

vivenciar a dor pelas perdas que lhe foram impingidas, concede-lhe o tempo para a cura: 

“Por hoje chega (...) Vou fazer umas comprinhas, continuar a me acostumar com sair à 

rua e voltar para casa. Eita!, eu disse ‘casa’. Reparou?” (Idem: 153). Ao obrigar à saída 
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da zona familiar de conforto, é o movimento constante por áreas desconhecidas o que lhe 

oportuniza conhecer a própria força, barreiras, limites e alternativas. Há uma retomada 

do quotidiano anterior, mas agora com um novo olhar: “Eu é que vou me vendo, acho, 

aos poucos me vendo, revendo, esta Alice de agora (...) eu estou sentindo falta de muita 

gente, até da minha filha, acredita?” (Idem: 199).  

Se a posse do novo espaço por Alice ocorre a partir do confronto à imposição social 

do papel de avó, Reis-Sá enfatiza exatamente este papel. Para o autor, é no conviver diário 

com o neto, Rafael, que o casal de idosos protagonista de Todos os dias encontra a força 

necessária à permanência. Justina e António são responsáveis por seu cuidado diurno, 

liberando o filho para que este possa se dedicar à atividade profissional.  

Não obstante, ainda que centro do romance, não são as relações familiares ou de 

afeto que surgem como acordes iniciais do texto, mas a velhice: “Digo-me que os anos 

passaram por ti, Justina, como setas por entre a vegetação. Passaram rasando as folhas e 

as folhas nem deram por isso. Apenas sentiram uma aragem breve, uma brisa 

movimentando-lhes o caule (Reis-Sá 2007: 15). Em um ritual repetido a cada manhã, o 

olhar de Justina procura o próprio reflexo no espelho: “Todos os dias, desde que te 

conheces, Justina, que olhas o espelho quando a madrugada se levanta” (Idem: 17). Nesse 

sentido, a estranheza que sente pelo passar lento dos dias sobre seu rosto e seu corpo e 

pelo modo como não percebeu os vestígios de quotidianos que pareciam tão iguais e, no 

entanto, mostraram-se tão intensos, deixando suas marcas e dores: 

 

Se te vês sempre, não sentiste a velhice aparecer? Os primeiros óculos aos dez 

anos? As graduações crescendo à medida que ias crescendo tu também? A 

primeira menstruação, o primeiro sexo, a primeira gravidez? E o primeiro 

neto? E a reforma? E a velhice? E a velhice, Justina? 

Não, não senti. (...) Já a cara está enrugada das rugas da vida. Já as mãos estão 

marcadas pela terra. Já o corpo está caído, esperando o fim. (Idem: 15ss.) 

 

É aurora. O marido, António, ainda está na cama, seus gestos seguem os comandos 

e as rotinas da esposa178: “Estou pela madrugada na Justina. (...) Mal vê um raio de sol, 

não existe já cama que a mantenha no sono” (Idem: 17).  

 
178 Mais uma vez, como constatado em todas as obras pesquisadas, o cuidado familiar fica entregue à 

mulher, independente da faixa etária, em uma linha vertical de responsabilidades que interliga filha, mãe e 

avó. 
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Ao invés de percursos externos, ruas e becos desconhecidos pelos quais transita 

Alice em Quarenta dias, aqui os trajetos se concentram no espaço restrito da casa habitada 

pelo casal de idosos, a casa que conheceu partos, casamentos e mortes, algumas, como a 

do filho Mário Augusto, nunca superadas. A morte trágica do filho no auge da juventude 

é dor que se vislumbra em palavras não ditas, em silêncios que se prolongam e gestos 

marcados por sofrimento e revolta179. A casa, integrando diferentes gerações, como bem 

o destaca Bachelard (2008), torna corredores locais de passagem que interligam passado 

e presente, entre fantasmas, memórias e familiares que coabitam sob suas paredes: 

 

No corredor que me leva até à cozinha olho, à esquerda, o quarto onde ficou, 

no seu último ano, a Cidinha., onde sempre ficou o meu Augusto até morrer e 

dar lugar à morte de Cidinha (...) O Augusto ainda vem comigo, trazendo com 

ele Cidinha, fazendo de nós três. (Reis-Sá 2007: 21) 

 

E não apenas paredes, mesmo objetos e roupas, antes feitas para cobrir e aquecer o 

corpo, tornam-se provas concretas de afetividades, são lembranças que preenchem 

saudades imorredouras: “Tiro-as do armário como se tirasse um bocadinho de cada um 

deles, os quisesse mais perto. E lavo-as à mão, estendendo-as ao sol, passo-as a ferro, 

afago-lhes o tecido” (Idem: 32). Como em Telles (1989), a roupa veste o corpo, 

aquecendo e, ao mesmo tempo, servindo de filtro que ameniza a dor. Aqui, peças usadas 

por Cidinha e Augusto consolam de perdas ainda difíceis de absorver. 

Idosa autônoma e independente, Justina insere-se em um grupo de mulheres que 

acumulam tarefas e responsabilidades (Debert 1999; Goldenberg 2014; Paúl 1997)180. E 

 
179 A presença do filho morto surge como lembrança que se impõe na casa, quebrando possibilidades 

efetivas de diálogo e afeto entre os demais familiares; entretanto, não se manifesta como voz 

fantasmagórica, como o faz Cidinha, mãe de António, que amorosamente observa e se enternece com as 

dores dos familiares ainda vivos. 
180 A família de cunho mais nuclear concentrou obrigações antes distribuídas entre primos, tios, vizinhos e 

parentes mais distanciados. Na sociedade contemporânea, com o crescimento da longevidade e o aumento 

do período de dependência dos filhos, idosos percebem-se responsáveis simultaneamente pelos pais em 

velhice avançada e pelos filhos ainda dependentes, quando não mesmo por uma geração a mais, a dos netos.  

Contudo, é necessário destacar aqui que o cuidado dos netos não se apresenta necessariamente como 

negativo, podendo ser, como no caso de Justina e António, uma ligação amorosa capaz de suplantar quadros 

depressivos (Peixoto 2000; Zimerman 2000). É a vivacidade da voz infantil de Rafael que ilumina as 

manhãs de António e lhe permite retomar a rotina diária.  

Do mesmo modo, a influência positiva que exercem os avós no nível de felicidade e realização futura dos 

netos é amplamente reconhecida. Sobre o tema, ver “As relações intergeracionais e a participação dos avós 

na família dos filhos”, de Maíra Ribeiro Oliveira (2011), e “A relação entre avós e netos, efeitos no 

desenvolvimento vocacional, na construção de significados de trabalho e no auto-conceito académico”, de 

Ricardo Jorge Peixoto (2015). 
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é como prazeroso que assume o papel de responsável pelo cuidado do neto: “- Este 

menino é a melhor coisa do mundo que a gente tem” (Reis-Sá 2007: 35), afirma, repetindo 

palavras que antes dirigia aos filhos. Envolvem-se, desse modo, diferentes gerações em 

um ciclo de afeto. No livro, inclusive, a relação entre Justina e Rafael assume contornos 

de uma corporeidade que aproxima os dois extremos da vivência humana: 

 

E o Rafael ia comigo, esforçando-se por subir os degraus, a sua primeira 

dificuldade. E eu sinto, enquanto com ele vou ultrapassando os degraus que, 

com os anos, se tornarão para mim também uma dificuldade (...) 

Pergunto-lhe se dormiu bem, ouço. 

- Sim. 

como se afirmasse a dificuldade que os dois, eu com a idade a pesar-me nas 

pernas e ele ainda demasiado leve, temos em ultrapassar cada degrau. (Idem: 

36) 

 

Para o avô, António, a presença do menino é fundamental, seu carinho e alegria 

quebram um isolamento que prende o idoso a lembranças de tempos passados: “Quando 

leva a criança, o António leva com ele novamente os dois filhos. (...) E passa a saudade 

dos filhos pela mão com que segura esta criança, esta criança que acrescenta mais um 

bocadinho de vida ao seu dia” (Idem: 128). A companhia de Rafael ameniza o contato 

com espaços externos excluidores e espaços internos carregados de memória. No toque 

físico entre avô e neto, uma amorosidade que transita entre gerações e preenche 

necessidades afetivas: 

 

Choro só por existir, por saber que eles lá estão [cemitério], deitados no interior 

daquele chão frio, porque eu me levanto todos os dias depois da minha Justina, 

e a minha mãe e o meu filho nunca mais. [O neto, pela manhã] acorda-me os 

olhos que pousavam no cemitério, faz-me virar o corpo e deixar a janela para 

trás. Quando a ele chego virando as costas à minha mãe e ao meu filho, espero 

o seu beijo, os beijos da minha mãe e do meu filho em trânsito naquela pequena 

boca. (Idem: 40) 

 

A vivacidade de Rafael retira António do transe quase hipnótico que lhe provoca a 

imagem do cemitério onde enterraram Mário Augusto181. Nesse sentido, Reis-Sá enfatiza 

a sua importância, retomando, quase ao final da obra, a imagem afetiva inicial, unindo 

 
181A janela voltada para o cemitério está presente também em outras obras da ficção portuguesa (Ferreira 

2009; Mãe 2011), como imagem a relembrar o efêmero da vida. No Brasil, Márcio Ribeiro Leite (2009) 

direciona sua janela para o mar, espaço de fuga que se consubstancia em espaço igualmente de morte e que 

lembra constantemente a Adalberto as perdas trazidas pela passagem dos anos. 
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dia e noite em simbologias intergeracionais: “Até à noite o moço me acorda os olhos que 

pousavam no cemitério. Viro o corpo e sorrio um pouco, sei que amanhã lá estará, 

trazendo nele os beijos de minha mãe e do meu filho em trânsito naquela pequena boca” 

(Idem: 206) 

Como elo entre a vida pública, drasticamente reduzida após a reforma, e a vida 

privada, que se fragmenta com a morte do filho, a memória personifica-se na figura e na 

voz de Rafael:  

 

Agora a roupa é estendida pelas mesmas mãos, mas os dias são outros. Já não 

existe trabalho que me chame, só existe o moço, abrindo-me os olhos com a 

voz, a memória com os seus beijos de manhã. Só existe este cemitério lá fora, 

em frente da casa (...) Já de nada vale à Justina estender a roupa sobre a cadeira 

antiga que me vela o sono. Levanto-me, olho a roupa, olho o moço, olho o 

cemitério. E vejo que o trabalho já não me chama. (Idem: 46) 

 

O vazio provocado pela reforma, a falta que António sente da ida diária à oficina 

de trabalho é ressaltada no romance, demonstrando sua importância como componente 

identitário, em especial para o elemento masculino, marcado por uma concepção de 

acesso ao espaço público como proporcionado não pela vida familiar, mas pela atividade 

laboral. Como afirmam Bosi (1990), Fonseca (2016) e Paúl (1996), não raro é pelo 

exercício profissional que se constitui a vivência comunitária, o que evidencia sua 

relevância em termos de identidade e socialização.  

Esse aspecto reforça a desolação de António, o que, inclusive, o leva a afirmar: 

“Eram os anos em que eu existia. Em que era feliz” (Reis-Sá 2007: 51), em um conjunto 

de saudades no qual pouco se diferenciam perdas afetivas e profissionais: “Tinha a 

Justina, tinha a minha mãe. E tinha o Augusto e o Fernando, também. E o trabalho, o 

torno na fábrica onde me debruçava para moldar as peças, para construir pedaços do 

mundo dos outros” (Ibidem). Os dias de António são agora iguais, vazios de espera, 

carregados de impotência, como o reconhece Justina: “Anda triste, o meu António, e eu 

não sei o que fazer. Faz-lhe falta a mãe, o filho” (Idem: 208). 

Além da perda do espaço físico, que o idoso passa a percorrer com mais lentidão 

ou do qual se exclui, há uma desistência de participação em eventos, culturais, políticos 

ou esportivos. Após a reforma, seu contato com o exterior ocorre por meio de informações 

recebidas do filho ou de alguns poucos vizinhos e da leitura de jornais, que compra cada 
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vez em maior número182: “Mas ainda vou ao Magote, lá compro os jornais. Já não é apenas 

o diário, já trago também o desportivo. Porque afinal o torno está nas mãos de outro e o 

dia pode ser imenso para quem a desocupação é enorme” (Idem: 53). A ida à banca de 

jornais mostra-se, assim, um raro contato exterior, limitado, não ultrapassando poucas 

quadras no entorno da casa. Suas tarefas, agora, atendem ao universo privado: 

 

E já não vou pela linha. Apenas a olho, ao lado do Magote, convidando-me a 

ir para o meu torno. Todo os dias a olho, todos os dias lhe sinto o convite. E 

todos os dias lhe digo que não, que a velhice é maior do que o torno e que a 

Justina me disse 

-Não te esqueças do pão. (Ibidem) 

 

Nesse sentido, a força com que surgem as memórias da avó. António compreende 

agora sua insistência em permanecer no antigo quarto: mais do que apego ao passado, era 

apego ao que se traduzia em memórias, que se concebem como inscritas no próprio corpo: 

“Eu nunca hei-de dormir em colchões onde não posso sentir a palha tocar-me no corpo. 

E não dormiu. Não dormiu porque quando trocou de quarto senti-lhe que o sono já era 

outro. Já era um sono com a morte perto” (Idem: 66).  

Com a transferência da velha senhora para o novo quarto, de colchões modernos e 

aconchegantes, o antigo converte-se em uma sala de trabalho. Posteriormente, o espaço 

aproxima perdas identitárias do filho, excluído do espaço público após a reforma, com as 

da mãe, excluída do privado, no qual perde poder após o casamento de António: “quando 

entro na salinha e vejo a secretária, sei que entro onde morreu a minha mãe. Não se morre 

onde o corpo se entrega. Morre-se onde se entrega a alma, e a minha mãe morreu no dia 

em que mudou de quarto e deixou o colchão de palha” (Ibidem). 

No romance de Reis-Sá, é António quem mais transita pelas ruas, ainda que 

próximas, e não Justina, habituada aos cuidados da casa, cujos afazeres recebeu da sogra, 

Cidinha, e gradativamente tornou seus. Com a chegada da reforma, Justina amplia o 

comando no ambiente privado, já sob sua responsabilidade. Tarefas quotidianas de 

cuidado do marido, do neto e do jardim, ainda que árduas, exercem um papel de 

 
182 Novamente, na figura de António, sublinha-se a mediação do contato com o mundo exterior, já 

encontrada em Dacosta (2000) e Antunes (2015) e contra a qual se rebela a protagonista de Rezende (2014). 

Ana, personagem de Dacosta, gradativamente perde o contato direto para além da quinta que habita, 

substituído pela leitura de jornais ou por relatos de familiares. Já Celeste, de Antunes, em face da demência, 

torna-se totalmente dependente das informações trazidas pelo sobrinho ou pela cuidadora que a assiste. 
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pertencimento; mais do que como espaço físico, a casa, para Justina, constitui-se lugar de 

identidade e afeto, é prazeroso e aconchego. 

Para António, as ruas pelas quais transita se concebem redutoras, permanecem com 

contornos de espaço, agora mais restrito sem a possibilidade do exercício profissional. 

Nesse contexto, enfrenta uma indefinição identitária que acarreta bloqueios e dificulta a 

construção de novos vínculos de amizade. Diferentemente do observado em Leite (2009) 

e Hugo Mãe (2011), as conversas com outros idosos não se apresentam como elementos 

efetivos de diálogo183, o teor é mecanizado, os assuntos restringem-se a temas quase fixos, 

não há variedade ou transformação. Essa permanência de dias que são como todos os dias, 

perdido o espaço público da atividade profissional, exemplifica-se na frustração de 

António com excursões direcionadas a indivíduos reformados ou prestes a abandonar o 

mercado de trabalho: 

 

Quando ambos tínhamos o trabalho que nos cansava a semana, fomos algumas 

vezes nessas excursões. E eu gostei. Só quando o fizemos uma derradeira vez, 

já depois da reforma, só aí notei a mudança dos discursos, as beatas e o 

cansaço. (Reis-Sá 2007: 126) 

 

A mudança de tratamento entre idosos e destes com outros grupos é vislumbrada 

não apenas no ambiente público, sua consolidação ocorre igualmente no espaço familiar. 

Com o passar dos anos, verificam-se alterações primeiro sutis, logo crescentes, as 

discussões tornam-se menos acaloradas, mais diplomáticas, marcadas pela 

condescendência e desinteresse. No livro de Reis-Sá, a questão aproxima-se das 

afirmações de Bosi (1994) e Elias (2001) que atentam para os frágeis limites observados 

entre o cuidado e a indiferença. 

 A António só lhe resta acenar, concordando com o que decide o filho. Os anos 

tiraram-lhe o direito ao debate, ao contraditório que implicava desavenças, sim, mas 

também trazia concretude à sua vida, dava-lhe cor e sentido. Agora, restam silêncios, um 

 
183 Aqui, ainda que com as diferenças condizentes ao período e ao quadro sociocultural descrito, Reis-Sá 

aproxima-se de Telles (1998), cuja protagonista, Rosa Ambrósio, conscientiza-se das dificuldades de 

enquadramento de temas de diálogo que percebe lhe sendo exigidas após a passagem da idade adulta para 

a velhice. 
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anuir triste e lento de concordância: “e ouço o António no silêncio da casa, deixado 

sozinho pelo filho, sentir que já só lhe resta acenar com a cabeça” (Reis-Sá 2007:141)184.  

Não obstante o isolamento emocional em que se encastelam, há um espaço externo 

compartilhado por António e Justina: o cemitério no qual enterraram os mortos da família. 

Diverso da rua ou do ambiente privado da casa, é espaço heterotópico, antecipado por 

vias e corredores de transição, não-lugares percorridos diariamente em busca de 

existência e significado (Foucault 2004; Augé 2012; Tuan 1983). Camufladas como 

árvores e parques, as memórias concretizam-se ali em lápides visitadas na companhia do 

neto, dois extremos geracionais, um ciclo de vivências quebrado pela morte prematura do 

filho: “Todo dia digo ao pai que o passeio por entre as árvores mas passeio-o por entre as 

lápides” (Reis-Sá 2007: 92). Uma visita à lápide do filho em dias que para António são 

uma sequência de tempos vazios e sem expectativa.  

A imagem criada por Reis-Sá carrega-se da falta de estrutura física e emocional em 

que se vê jogado o idoso na sociedade contemporânea: por um lado, um crescendo de 

perdas afetivas, de mortes que se acumulam sem que lhes seja possível o tempo do 

consolo; por outro lado, a exclusão social resultante da reforma. As visitas diárias ao 

cemitério mostram-se um dos poucos espaços aos quais ainda tem acesso, pois parques e 

lugares públicos apinhados de pessoas exigem uma alegria e uma sociabilidade que 

António perdeu. Fragmentam-se, assim, público e privado, trabalho e família, pilares 

identitários básicos no mundo atual. António está só, as presenças de Justina, do neto e 

do outro filho não lhe bastam. 

Justina também se dirige ao cemitério, visita o filho e a sogra ali enterrados, suas 

homenagens traduzem-se em rituais de oração e lavagem das campas, no retomar, na 

proximidade do corpo de seus mortos, memórias que se assumem como narrações 

perpassadas pelo presente. No movimento de Justina, ressurge o toque carinhoso do filho 

e o abraço consolador da amiga; o cuidado das campas, assim como o dobrar lento das 

 
184 Porém, há mais do que conflito intergeracional na impossibilidade de encontro entre António e Fernando. 

Na rivalidade mantida com o irmão morto, cuja idealização não consegue suplantar, Fernando acaba 

subtraído de possibilidades reais de compartilhamento do afeto. Na obra, ambos se apresentam como 

velhos, seja o velho pai, seja o filho tornado igualmente velho pela morte do irmão: “Ambos na cozinha, 

esperando a memória, assim os noto como dois velhos” (Reis-Sá 2007: 143). 
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roupas que eram de Cidinha e de Augusto, é feito “sem tristezas, sem choros, só saudades” 

(Idem: 32). A visita ao cemitério preenche-se de saudades que, para Justina, 

diferentemente de António, afastam a solidão. 

 

3.3.2. Valter Hugo Mãe: à incomunicabilidade familiar, o contraponto do afeto 

a máquina de fazer espanhóis associa-se aos três romances anteriores de Valter 

Hugo Mãe, caracterizando-se, como esses, por uma escrita efetuada em letras minúsculas, 

no que se inclui o título das obras e a nomeação do autor, do narrador e das 

personagens185. Se não chegam a formar uma tetralogia, os quatro livros constroem, no 

seu todo, uma visão geral da vida humana, a partir da perspectiva das personagens 

protagonistas, respetivamente uma criança, um jovem, um adulto e um idoso186. No relato 

de antónio silva, a vivência da velhice asssume um tom cuja emocionalidade torna-o 

quase confessional, instrumento de autopercepção e de contato: 

 

Na verdade, sabemos que o enredo é, para o autor, o que há de menos relevante 

nos seus livros. Mais do que os factos, interessa, acima de tudo, o retrato 

sensível das emoções das personagens, o desenho da personagem ‘por dentro’, 

e é nessa medida que a literatura é por si perspectivada como uma maneira de 

levar ou chegar ao outro. (Castro 2013: 63) 

 

Castro (2013) propõe uma análise conjunta do texto de Hugo Mãe com Em nome 

da terra, de Vergílio Ferreira, referindo o modo como ambos os autores abordam questões 

atinentes à velhice em um ambiente institucionalizado, um quadro de restrição de espaços 

no qual se acentuam as dificuldades e necessidades humanas de comunicação 

interpessoal.  

 
185 As três obras referidas são o nosso reino, de 2004; o remorso de baltazar serapião, de 2006; e o 

apocalipse dos trabalhadores, de 2008. 
186 O romance de Hugo Mãe presta-se a diferentes leituras, entre as quais a da obra como imagem de um 

Portugal contemporâneo desiludido e sem expectativas, a máquina como retrato do país, cujos filhos são 

continuadamente enviados para o estrangeiro: “a máquina de fazer espanhóis tematiza a experiência do 

sentimento de perda, da solidão e da velhice, a par de uma análise reflexiva sobre a identidade de um povo 

e de um país – os portugueses e Portugal” (Castro 2013: 63). Também, ao aproximar as vivências da velhice 

às da nação portuguesa, associando a identidade nacional à individual, o autor elabora um alerta, ressaltando 

a necessidade de percepção sobre o quanto de nossas noções e atitudes frente ao envelhecimento podem ser 

consideradas efetivamente como “naturais”, inerentes à condição humana, e o quanto são construídas 

política, econômica e socialmente.  
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Para as personagens de Hugo Mãe, a velhice institucionalizada surge como 

identidade diluída em meio a regramentos impessoais, configura-se apatia, desinteresse e 

uma cedência de controle que beira a infantilização. Segundo Castro (2013), “a máquina 

é metáfora do corpo; e o corpo a envelhecer é uma máquina que vai deixando de funcionar 

até o desligamento total” (Idem: 66).  

Nesse cenário, é o desconforto talvez o sentimento mais presente no livro, 

desconforto com o corpo, com o espaço, com o tempo. Uma angústia constante que 

prejudica a vivência real e prazerosa187, a perda de controle refletida não apenas no 

ambiente externo, mas na incapacidade de domínio sobre instintos corpóreos básicos: 

 

o senhor pereira fez na cama e acordou uns minutos depois, alterado de terror, 

incrédulo, imerso no odor nauseabundo que quase lhe impedia os sentidos. ele 

não acedeu imediatamente ao que ali acontecera (...) depois acendeu a luz e 

começou a tirar o pijama limpando-se com os lençóis e chorando, chorava já 

abrindo as portadas das janelas e pensando na vergonha, envergonhado de si 

mesmo, sozinho, a meio da noite. (Mãe 2011: 167) 

 

Por sua vez, a sensação de degradação do protagonista do romance, antónio silva, 

inicia-se já antes de alcançar sua corporeidade física. A morte da esposa é vista por ele 

como uma mutilação, como retirada de um pilar identitário que lhe era essencial: 

 

Abracei o corpo da minha mulher (...) estávamos escondidos de todos, eu e a 

minha mulher morta que não me diria mais nada, por mais insistente que fosse 

o meu desespero, a minha necessidade de respirar através dos seus olhos, a 

minha necessidade vital de respirar através do seu sorriso (...) foi como se me 

dissessem, senhor silva, vamos levar-lhe os braços e as pernas, vamos levar-

lhe os olhos e perderá a voz, talvez lhe deixemos o coração, e lamentamos 

muito, mas não lhe será permitida qualquer felicidade de agora em diante. 

(Idem: 21) 

 

 
187 Os residentes do Lar da Feliz Idade viveram a juventude sob o regime do Estado Novo, recuperando 

esse período por meio da memória do passado. Uma mentalidade individual construída sob o estigma da 

repressão e do medo conjuga-se agora com dificuldades, frustrações e expectativas presentes. Porém, 

salienta-se que a leitura aqui efetuada, reconhecendo a importância desse viés para a compreensão da trama, 

tem como foco condutor a figuração da velhice. Se no texto de Hugo Mãe a decadência física pode funcionar 

como recurso demonstrativo da decadência de Portugal, nossa análise observa essa corporalidade por si, 

demonstrativa da forma como a sociedade percebe o corpo do idoso e de como essa percepção insere-se na 

realidade quotidiana por ele vivenciada. 
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Após a morte da esposa, agrega-se um conjunto de perdas. Refletindo vivências 

reais, a desolação enfatiza-se com a saída da casa e o ingresso em um Lar de idosos188: 

“aprender a sobreviver aos dias foi como aceitar morrer devagar, violentamente devagar, 

à revelia de tudo quanto me pareceria menos cruel” (Idem: 21). É um quadro no qual a 

crise existencial e afetiva vivenciada por antónio silva reflete-se na redução drástica da 

mobilidade e dialoga com as promessas ilusórias que o nome do lar carrega189. No Lar da 

“Feliz Idade”, o próprio ingresso já aponta para a proximidade da morte, como o revela o 

número fixo de vagas, sempre rapidamente preenchidas. 

Não apenas o protagonista, mas a maioria das personagens que circulam pelo livro 

são idosas, provocando “além da crítica à sociedade idadista do nosso tempo, uma 

incitação a essas pessoas mais velhas para que percebam que ‘ainda contam’” (Castro 

2013: 68). Nesse sentido, “os velhos são apresentados naquilo que os caracteriza enquanto 

tal e/ou que ainda permite alguma distinção entre eles” (Ibidem). 

Contudo, o retrato elaborado permite brechas de reação, atitudes identitárias e 

humanizadoras. A heterogeneidade da velhice irrompe mesmo no âmbito 

homogeneizador da institucionalização, revelando-se na posse das áreas físicas, em 

particular na descrição do modo como os idosos ocupam os diferentes recantos dos 

quartos ou demarcam seus territórios nas mesas e cadeiras de salas de uso comum. 

Mundos distintos, em termos de personalidade, vivências, demência, mobilidade e 

autonomia constroem-se no pequeno espaço de um Lar. 

Hugo Mãe descreve a distribuição espacial dos residentes conforme o grau de 

autonomia que apresentam, destacando o último estágio, o quarto com vista para o 

cemitério, destinado aos que “já não se podem levantar” (Mãe 2011: 30). Mudanças de 

recinto têm, assim, um efeito psicológico devastador, ser enviado ao quarto com vistas 

para a área do cemitério constitui representação concreta da imobilidade que se 

 
188 A institucionalização de idosos decorre majoritariamente pela morte do companheiro, por problemas 

físicos ou mentais, ou por conflitos familiares. Nesse contexto, termina sempre por representar quebra e 

separação afetiva. (Fonseca (2014; Guedes 2012; Zimerman 2000). 
189 Ilusão similar à criada por Vergílio Ferreira a partir da nomeação da supervisora do Lar no qual ingressa 

sua personagem de Em nome da terra. A governanta da instituição chama-se, ironicamente, D. Felicidade. 
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caracteriza como sentença de morte190. Em realidade, a estrutura cenográfica do lar, em 

toda a sua extensão, relembra a perspectiva da morte, mesmo as paredes, impecavelmente 

brancas, são descritas como vazio e finitude humana: “no lar, por todo o lar, as paredes 

são brancas e entre o vazio mais intenso do céu e a candura das paredes não há diferença” 

(Idem: 96). 

A identidade construída para si ao longo dos anos mostra-se agora fragilizada, a 

partir de uma autocrítica que leva a personagem antónio silva a questionar, inclusive, o 

amor e a família, manifestos na memória da esposa falecida e na ligação que mantém com 

os filhos. Exemplificativa dessa revisão a partir de novos valores é a responsabilidade que 

assume pela entrega à PIDE de um jovem rebelde no período do Estado Novo:  

 

No dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e setenta e um, um sábado, 

os pides entraram na barbearia às onze horas da manhã e levaram o rapaz (...) 

levaram-no sem perguntas, sem confusão, rodearam-me sem me tocarem (...) 

achei que fazia o que tinha que fazer, e assim me senti como a saber e a arquivar 

algo que ocorrera com outras pessoas, verdadeiramente como algo de que 

soubesse apenas a partir da televisão (...) fui, como tantos, um porco. (Idem: 

175) 

 

O processo de recordação implica em uma reavaliação a partir de experiências do 

momento presente, que se interpõem como filtros sobre os fatos e situações recordados, 

como o destacam Damásio (2015), Izquierdo (2011) e Ricoeur (2007). Hugo Mãe 

apresenta seu protagonista de modo exemplar neste aspecto, antónio silva tem consciência 

das ações efetuadas no passado, concebe mesmo que a sua ação no presente seria similar, 

contudo, as experiências vivenciadas no transcorrer dos anos impedem, agora, o 

autoengano com o qual mascarou atitudes em períodos anteriores, oferecendo uma 

vivência diferenciada da que busca recuperar. 

Antes considerado satisfatório e pleno, o amor familiar, a partir de uma perspectiva 

do presente do protagonista, concebe-se passível de incoerências, instrumento de 

autoengano e de culpa, inclusive limitador do acesso a outras formas de afeto: “os que 

não tinham o meu sangue estariam sempre desclassificados no concurso tão rigoroso dos 

meus sentimentos” (Mãe 2011: 171).  

 
190 A referência a quartos que se vão tornando menores e cada vez com menos comodidade ocorre também 

em Em nome da terra, de Ferreira. Uma espacialidade infelizmente observada na sociedade contemporânea, 

refletindo a falta de atenção individual e a invisibilidade crescente do idoso. 
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Porém, contrapondo-se ao receio da perda, antónio silva descobre o poder da 

amizade191, as conversas que mantém com os companheiros do Lar proporcionam uma 

convivência prazerosa inesperada, um aprendizado positivo que o faz refletir acerca das 

diversas formas de amar de que é capaz o ser humano: “fui sempre um homem de família, 

para a família, e o meu raio de ação esgotava-se essencialmente na minha mulher, nos 

meus filhos, e nos meus pais enquanto foram vivos” (Idem: 171). Aprender no contexto 

do Lar assume uma amplitude maior do que o fato em si, pois sinaliza para a possibilidade 

ainda de aprendizados e descobertas. A amizade que agora é capaz de aceitar abre 

perspectivas. 

As relações de afeto centralizam o romance de Hugo Mãe. Suas personagens 

buscam alteridade e sentido. Nesse contexto, como bem o registra Castro, o autor efetua 

“uma espécie de trânsito de pessoas que subitamente se descobrem sozinhas, mas que, no 

decorrer da ação, se familiarizam, até à formação espontânea de uma família, destacando-

se o modo como as pessoas começam a pertencer-se umas às outras” (Castro 2013: 74). 

Em um processo de autoconhecimento a partir da alteridade, antónio silva percebe-

se duplamente excluído no âmbito familiar, pela perda da companheira e pelo que 

considera uma traição dos filhos que o encaminham para a institucionalização: “fica-se 

muito zangado como pessoa, não se criem dúvidas acerca disso. fica-se muito zangado e 

deseja-se aos outros pouco bem, e o mal que lhes pode acontecer é-nos indiferente ou, 

mais sinceramente, até nos reconforta” (Mãe 2011: 22).  

Em suas pesquisas junto a idosos institucionalizados, Guedes (2012) observa a 

ambiguidade presente nas relações familiares:  

 

Se é certo que se podem enunciar um conjunto vasto de factores que 

condicionam a coabitação e o cuidado dos familiares aos seus idosos, factores 

estes muitas vezes aceites e compreendidos pelos idosos, a verdade é que a 

 
191 A descoberta da amizade no universo do Lar também é presente em O momento mágico, de Márcio 

Ribeiro Leite (2009). Porém, Leite utiliza-se da relação de afeto na qual envolve Adalberto para debater a 

efemeridade da convivência, ainda que profunda. Nesse sentido, sublinha a dor na qual se encontra o 

protagonista quando da separação do amigo recentemente conquistado, o que provoca um novo isolamento, 

agora definitivo. Um quadro que traduz o verificado por Guedes (2012: 200ss.) que, salientando a 

importância das relações de amizade para o bem-estar do idoso residente em um Lar, atenta para a 

complexidade envolvida na questão, decorrente de sentimentos nos quais se associam o medo da própria 

velhice refletida no outro, a proximidade inevitável da perda, disputas internas por espaços e serviços, 

defesa da privacidade e demais aspectos inerentes à convivência, em espaços restritos, de indivíduos 

heterogêneos pessoal, social e culturalmente. 
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maior parte refere que preferiria viver com a família. Este facto acaba por criar 

situações de alguma ambiguidade nos sentimentos dos idosos face aos seus 

filhos: ora compreendem a indisponibilidade, ora lamentam a sua ausência, 

entendendo que, a rigor, os idosos deveriam permanecer na sua casa, com a 

sua família. (Idem: 229) 

 

 Em meio a um desejo sincero de compreensão pela atitude dos filhos, uma mágoa 

pelo que pode ser visto como traição, descumprimento de uma promessa anteriormente 

efetuada: “muitos idosos acabam por referir, nos seus discursos quotidianos, que 

prefeririam estar com as famílias, até porque, em outros tempo, essa relação de cuidado 

havia sido garantida por esses a seus pais” (Idem: 231). 

Apesar de abalado com a morte da esposa, antónio silva não se apresenta como uma 

personagem resignada, há revolta e questionamento na mudez com que ingressa no Lar: 

“foi ao fim de seis dias que disse a primeira palavra no lar” (Mãe 2011: 33). Igualmente, 

o rancor é visível no modo como se dirige à filha:  

 

olhei a minha filha e perguntei-lhe, como é que tu achas que se convence um 

velho como eu do valor da vida depois da morte da tua mãe, como achas que 

se justifica a vida para alguém depois de 80 anos quando perde a mulher que 

amou e com quem partilhou tudo durante meio século, quarenta e oito anos (...) 

não podia fazer mais do que pedir-me que me mantivesse vivo. (Idem: 146). 

 

Obrigado a residir entre pessoas que desconhece, longe de suas filhas e netos, reage 

com transgressões crescentes às regras impostas pela instituição, desde pequenas atitudes 

de desafio até atos de extrema violência. Seus surtos agressivos provocam dúvidas se 

ocorrem ou não durante o sono, um quadro confuso que se aproxima das condições 

psíquicas do protagonista, cuja mente é gradativamente destruída em decorrência de um 

AVC192: 

 

Nessa noite eu levava comigo um livro (...) a dona marta a dormir era um 

ridículo animal que não atentava na sobrevivência. um animal idiota que 

descurava a sobrevivência e se expunha frágil aos imaginativos meios que a 

natureza tem para extrair a vida de alguém. e a natureza deu-lhe por umas vezes 

com o livro na cabeça. (Idem: 161)  

 

A noite institui-se como um momento não regrado pelos demais, os sonhos 

pertencem aos residentes, constroem-se individualizados e com tal força expressiva que 

 
192 Este aspecto não é percebido de imediato na leitura, produzindo, assim, um clima ambíguo que integra 

o leitor na confusão mental e incertezas do protagonista. 
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levam ao sonambulismo. Nos pesadelos de antónio silva, a identidade emaranhada em 

um conjunto continuado de perdas desenha-se como corpo a ser comido por abutres: 

“adormeci, entrei pesadelo adentro e os abutres vieram imediatamente buscar-me a carne” 

(Idem: 160).  

Na fuga dos abutres que o devoram, uma mistura de culpa por um passado não 

imune ao fascismo e o medo de um futuro sem expectativas. O sonambulismo propicia-

lhe o ato de violência, talvez única possibilidade de contato com o outro em um momento 

no qual a comunicabilidade precisa ser aprendida antes de ser afeto. Ao final, o medo da 

privação do desejo, da impossibilidade de uma vivência real individualizada e autônoma: 

 

eu precisava que me deixassem morrer inteiro. um monte de peles e carnes 

derrubadas, mas inteiro, com a vergonha de ter sido conivente e o orgulho de 

ter percebido tudo. porque eu precisava de morrer consciente, recordando cada 

minuto do tempo com a minha laura, recordando como a vida se fizera em 

torno dela e da família, como me terá parecido que assim devia de ser um 

homem, como assim me havia bastado a cidadania. assente sobretudo no amor. 

não me tirem a consciência do amor e da sua perda. (Idem: 249). 

 

Cresce assim em importância a luz de um sol que sempre aquece, mesmo a um 

corpo cansado e fragilizado pela passagem dos anos. Janelas voltadas para o sol 

relembram o direito a mais um dia, a uma carta, ainda que ilusória, a um amigo, presentes 

da vida que se aprende a reconhecer e agradecer. 

Ao ingressar no Lar, antónio silva carrega consigo poucos pertences: “a laura 

morreu, pegaram em mim e puseram-me no lar com dois sacos de roupa e um álbum de 

fotografias. foi o que fizeram” (Idem: 23). Uma bagagem já reduzida da qual ainda é 

retirado o álbum de fotografias “porque achavam que ia servir apenas para que eu 

cultivasse a dor de perder a minha mulher” (Ibidem). Assim, restringem-se elementos 

concretos capazes de corroborar ou auxiliar o processo de memorização e amplia-se a 

sensação de isolamento. 

Como substitutivo do álbum de fotografias, a personagem recebe uma ilustração de 

Nossa Senhora de Fátima, fortalecendo um processo no qual objetos, valores e 

perspectivas pessoais são gradativamente excluídos ou padronizados: “trouxeram uma 

imagem de nossa senhora de fátima e disseram que, com o tempo, eu haveria de ganhar 
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um credo religioso, aprenderia a rezar e salvaria a minha alma. e um médico respondeu, 

a verdade é que ficam mais calmos” (Ibidem).  

Em uma única cena sintetiza-se o papel homogeneizador assumido pelas diferentes 

instituições de poder com as quais se defronta o idoso: a família, responsável pelo seu 

ingresso no Lar e significativamente retirada do contexto por meio da perda do álbum de 

fotografias; o Estado, com suas normas e rotinas às quais antónio silva precisa se integrar; 

a academia, a partir da voz concordante do médico; e a religião, representada pela imagem 

de Nossa Senhora de Fátima. Teoricamente objetivando a assistência e a melhor qualidade 

de vida, mostram-se, no texto de Hugo Mãe, elementos de pressão para “enquadramento” 

dos residentes em um perfil de idoso “calmo”, pacífico, sem rebeldias ou atos 

contestatórios. 

Passado e presente não se entrecruzam apenas no sentido de memórias e vivência 

atual, mas nas concepções culturais e políticas dos residentes, o que se constata já no 

início do romance, quando da apresentação dos dois silvas: antónio jorge da silva, o 

protagonista, cuja personalidade foi moldada pela opressão e pelo medo vivenciado no 

regime de Salazar, e cristiano mendes da silva, de olhar voltado para o futuro, que defende 

as possibilidades redentoras, em grande parte ilusórias, do ingresso de Portugal na União 

Europeia. Os dois homens tornam-se amigos e contraponto um do outro, um jogo de 

duplos, conforme destaca o narrador: "eu imediatamente pensei em nós dois como a frente 

e o verso” (Idem: 12). A eles juntam-se esteves e firmino, em um companheirismo 

desconhecido para o protagonista, do qual também participam saulo e anísio, este, 

todavia, mais aproximado da rotina do grupo de mulheres da residência. 

É pela amizade que se engendram as condições de redirecionamento do impulso 

transgressor. Em uma ação entre amigos na qual se mesclam o lúdico e a rebeldia, antónio 

silva encurta a saia com que cobre a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Um ato de 

humanização, de quebra da rigidez e formalidade envolvidas na figura religiosa. É a ação, 

a partir do corte de partes da saia da virgem, que projeta, para além do doutrinamento, 

uma brecha no muro de violência simbólica na qual a personagem se encontra e que a 

exclui dos espaços públicos de sociabilidade.  
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A construção de laços de amizade entre os residentes ocorre a partir da discussão 

de temas e dificuldades que reconhecem comuns193. O encontro da fragilidade dos corpos 

os torna solidários, constrói e reforça laços capazes de permitir a autoafirmação. É no 

contato com o outro que se estabelece a identidade pessoal e como grupo: 

 

Naturalmente, há realismo nessas obras, há o lado cruel na descrição dos 

utentes do lar, nesses quadros grotescos que se tornam descrições palpáveis da 

velhice e da morte que atrás dela se esconde. Há decrepitude, senilidade, 

sobretudo uma imensa solidão, que nos mostra como, esgotado o tempo, a 

velhice pode ser imensa e tornar o homem uma sombra condescendente do que 

outrora fora!  

Mas há também o ser que lá está, o homem que existe, diferente, diminuído 

nas suas capacidades, mas capaz de se transcender e de afirmar, na sua 

imanência e para lá da sua finitude, a sua eternidade. (Castro 2013: 122) 

 

Em Hugo Mãe, o protagonista diminui o nível de amargura no transcorrer da 

narrativa. A descoberta do poder transformador da amizade supera aspectos negativos 

atinentes à gradativa formalização que assume o vínculo familiar194. A saída do 

autoisolamento e a percepção empática do outro leva antónio silva a, inclusive, escrever 

as cartas que d. leopoldina, outra residente do lar, espera ansiosamente receber do marido 

desaparecido. A escritura das cartas, a empatia elevada ao ponto de tornar-se 

ficcionalmente outro, revela-se um projeto criativo de imenso significado e termina por 

envolver os demais residentes da instituição, em um processo compartilhado de 

construção identitária por meio do direito à palavra e ao ato criador. 

 

3.3.3. Livia Garcia-Roza: para além da superficialidade sem riscos 

É a redescoberta do corpo ainda desejante a motivação necessária para Maria, 

protagonista de Milamor, ultrapassar a inércia. Questionar o controle exercido por sua 

filha leva a um questionar mais amplo, no que se retorna ao debate da imprecisão de 

limites entre ações protetoras e opressivas, entre assistência e dominação: “Eu, sonhando 

 
193 Em Valter Hugo Mãe e Vergílio Ferreira, o Lar concebe-se como um espaço opressivo, mais do que de 

crescimento. Esse aspecto se confirma mesmo em momentos nos quais a ação individual efetuada pelos 

residentes propicia aprendizado pessoal, como a descoberta da amizade, as conversas entre os idosos, a 

maior observação e percepção do outro e a solidariedade. 
194 Acerca da conexão familiar reduzida a partir de perdas identitárias decorrentes do ingresso em um Lar, 

ver Viver em um lar de idosos: identidade em risco ou identidade riscada, de Joana Guedes (2012), e Idoso 

institucionalizado: suporte, abrigo ou segregação?, de Cleusa Mazuim ( 2005). 
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com uma vida nova, e minha filha querendo me envelhecer à força” (Garcia-Roza 2008: 

63). 

Para Maria Inês, uma jovem mulher viciada em trabalho, a mãe, Maria, é uma tarefa 

colocada sob sua responsabilidade, mais um entre os tantos itens da sua agenda195. 

Todavia, é um encargo que se assume como transferência de poder e o grau de submissão 

da protagonista causa estranhamento196, dado estar ainda em plena posse de suas 

capacidades físicas e mentais. A dependência de Maria é exacerbada, e ela o percebe, 

reagindo à sua situação com o confronto, concretizado a partir do momento em que 

conhece Alencar. 

São as atitudes dos outros, em especial dos familiares, que nos lembram nosso 

estado de “velhos”. Alves (2016) aponta para essa situação ao registrar a permanência, 

contemporaneamente, de um isolamento da mulher idosa já denunciado por Beauvoir 

(1990) e Bosi (1994) nas décadas de 1960 e 1970:  

 

É através da filha e de suas atitudes, principalmente, que chega para Maria a 

consciência da velhice. Maria Inês lança sobre a mãe um olhar que ainda se faz 

presente em parte da sociedade e, em detrimento dos novos tempos e das 

constantes mudanças, apoia-se na ideia de que a mulher envelhecida é alguém 

que já cumpriu o seu papel e não tem muito mais a oferecer ou almejar. (Alves 

2016: 166) 

 

O ambiente excluidor e de invisibilidade em que se encontra é exposto por Maria 

na descrição que efetua do imóvel onde reside com a filha. Escolhido pela vista do Cristo 

Redentor197, o que o valoriza em termos comerciais, o apartamento “fica no alto de uma 

 
195 Observam-se no romance cenas que retratam conflitos entre os irmãos por conta dos cuidados a serem 

concedidos à mãe, discussões que não passam despercebidas pela narradora: “De vez em quando Maria 

Inês se desentende com ele [Vítor, o outro filho] pelo telefone por minha causa. Diz que as coisas estão 

pesadas para ela, que a mãe também é dele, etc. Depois de alguma discussão (rara entre eles), ela desliga 

dizendo que não dá para contar com o irmão” (Garcia-Roza 2008: 15). Mais uma vez, como nos demais 

textos lidos, os desentendimentos referentes ao encargo pelo cuidado do idoso, bem como a 

responsabilização maior recaindo sobre a figura feminina: “Meu irmão pode se comportar como bem 

entender, o legado é garantido. Nada mais injusto e lamentável” (Idem: 129). 
196 Um quadro que chama a atenção na obra. Na sociedade contemporânea, a realidade da maioria das 

mulheres no período inicial da velhice não é de dependência; homens e mulheres são capazes de vida 

autônoma, projetos e desejos – sexuais, profissionais, culturais – até idades muito posteriores (Goldenberg 

2014; Peixoto 2000). 
197 A religiosidade perpassa as obras lidas, demonstrando sua importância para a geração atual de idosos, 

criada em meio a um ambiente no qual era elemento decisivo, seja como apoio, seja como confronto. Em 

Ferreira (2009) e Hugo Mãe (2011) concretiza-se no universo privado, respetivamente a partir do crucifixo 

que João Vieira carrega consigo e da imagem de Nossa Senhora de Fátima que é colocada no quarto de 

antónio sílva. Em Garcia-Roza transfere-se para o espaço público, na estátua do Cristo Redentor 
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ladeira, no último prédio de paralelepípedos, de difícil acesso” (Garcia-Roza 2008: 07). 

De modo igualmente negativo, a estátua do Cristo que Maria descortina está de costas, a 

sensação que a imagem religiosa provoca não é a do aconchego e da imensidão do abraço, 

mas da imensidão do abandono: “Moramos bem, minha filha e eu, num bom apartamento, 

confortável, claro e vazio, porque ela não gosta de móveis. Precisa se locomover – nos 

poucos momentos em que passa em casa –, sem nada ao redor, na amplidão” (Idem: 08). 

Alves realça o tema, interligando o vazio do apartamento com a existência desmotivada 

na qual se percebe a personagem: 

 

Embora inicialmente descrito de modo positivo, conforme se depreende dos 

termos empregados – ‘bom’, ‘espaçoso’, ‘claro’ -, a definição que segue é 

carregada de ambiguidade, podendo ser lida como uma metáfora do oco em 

que, repentinamente, a protagonista se descobre após a viuvez, imersa em um 

‘vazio’, ‘sem nada ao redor, na amplidão’ de uma existência em que não lhe 

acenam quaisquer perspectivas. Tal como a vida de Maria, o apartamento, 

aparentemente bom e confortável, guarda em seu interior a marca da ausência, 

pleno de espaços por entre os quais personagens diversas circulam sem 

permanecer, em um ir e vir que não deixa atrás de si mais do que alguns rastros 

e lembranças. (Alves 2016: 174). 

 

A convivência na mesma área física não garante uma intimidade efetiva. Mais do 

que como afeto, a atenção que Maria recebe ocorre quase que exclusivamente em 

momentos de queixas sobre problemas de saúde ou necessidades quotidianas: “Ela não 

quer que eu me canse, deseja que eu permaneça em casa, atenta apenas ao funcionamento 

doméstico” (Garcia-Roza 2008: 10). Às dificuldades de acesso ao espaço físico, que lhe 

reduzem a mobilidade, acrescem-se as restrições impostas pela filha, inclusive na 

administração de recursos financeiros198: “Ela faz questão de que eu não me preocupe, 

basta que eu peça para que ela providencie” (Ibidem), afirma a personagem, 

acrescentando, logo a seguir: “ Mas eu não vivo tão bem quanto vivia no tempo que tinha 

 
vislumbrada por Maria. Curiosamente, ao se apresentar de costas, o Cristo sinaliza abandono, mas, do 

mesmo modo, pode ser lido como convite ao movimento, à saída do espaço privado e ao deslocamento para 

o espaço público. Situação similar é observada em Rezende, onde o percurso empreendido por Alice inclui 

igrejas e centros de cultura religiosa popular. 
198 Essa não é a realidade brasileira mais frequente. A não ser em quadros de dependência física ou mental, 

dificilmente uma mulher de sessenta anos perderia o controle financeiro para os filhos. Dados do IBGE 

destacam que mais de 60% dos idosos no Brasil são responsáveis pelos domicílios, um número que se 

mostra crescente e enfatiza o papel da mulher como responsável familiar. Sobre o tema, ver: “Perfil dos 

idosos responsáveis pelos domicílios”. Disponível em: 

<ww2.ibge.gov.br/home/presidência/noticias/25072002pidoso.shtm> 
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meu dinheirinho na mão... Até a pensão que Haroldo me deixou, Maria Inês faz questão 

de receber” (Ibidem). 

A falta de diálogo assume uma posição central no romance de Garcia-Roza: “Aqui 

no alto, moramos eu e as samambaias, com quem troco ideias diárias. E recebemos duas 

visitas, a de Maria Inês e a da diarista. Sim, porque minha filha trabalha o dia inteiro e 

quando termina o expediente emenda na noite com os colegas” (Idem: 08). Um 

afastamento que preocupa Maria, pelo crescendo com que se apresenta: “a impressão era 

que, dia após dia, Maria Inês se distanciava mais e mais de mim. Não me contava nada, 

não sabia nem se ela estava namorando.... estava sempre correndo, e muito impaciente. 

Precisava chamá-la para uma conversa” (Idem: 50). Há, nas conversas entre as duas 

mulheres, uma cautela constante que as mantém no limite da superficialidade sem riscos. 

Maria Inês, no que é acompanhada pela mãe, evita quaisquer aprofundamentos capazes 

de gerar conflitos: 

 

- O que está fazendo aí, mamãe? 

- Estou no quarto, Maria Inês.  

- Fazendo o quê?  

- Pensando.  

- Em quê?  

- Em que poderia ter sido mais feliz. 

Quando respondo desse jeito, ela se cala. Bom que seja assim. (Idem: 13) 

 

São questionamentos que requerem respostas superficiais, formalizadas, não 

desestabilizadoras, o que amplia significados se observarmos que a filha é reconhecida 

pelas demais personagens como detentora de uma mentalidade progressista, quase 

subversiva, a ponto de ser criticada pela esposa do irmão: “Minha nora tem ciúmes das 

amigas de Maria Inês. Acha que nossa casa é um bordel” (Idem: 14). Se a liberdade de 

pensamento e ação defendidas por Maria Inês sobressaem no ambiente externo, na 

privacidade familiar esses princípios já não se aplicam, muito concretamente, às atitudes 

da mãe. 

A dificuldade na aproximação mais íntima também se faz presente, talvez mesmo 

intensificada, no referente ao filho199, ainda que a situação se amenize um pouco no 

 
199 A situação do filho, Vítor, é ainda mais acentuada. O modo como o rapaz, desde criança, cumpre 

rigorosamente as regras que lhe são impostas, denota uma formalização de atitudes que leva o leitor a se 

questionar sobre o quanto há, no comportamento de Vitor quando menino e quando adulto, de desinteresse 
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decorrer do romance. A relação entre os dois irmãos é positiva, com trocas de 

confidências e aconselhamento mútuo; contudo, entre mãe e filho é formal, discreta e 

educada, carecendo de uma comunicabilidade da qual a mãe sente falta:  

 

Vitor ligou! E eu queria que ele me contasse tudo em detalhes, mas Vitor disse 

que as coisas estavam bem (...) que eu não me preocupasse porque estava tudo 

bem.  

Depois que Vitor se tornou homem, e saiu de casa, eu nunca mais soube nada 

sobre ele. O pouco que vim a saber foi por Maria Inês. Na verdade, quando ele 

era pequeno, eu também pouco sabia. Mas o observava. (Idem: 105) 

 

Perdas profundas marcaram a trajetória de Maria. Mas igualmente vitórias, 

tornando-a capaz de conceber limites e força, um aprendizado agora valioso: “Pensava 

nos dias que vinham pela frente com muito medo. O velho, misterioso, e antigo medo. 

Ressurgindo sempre nas mais diversas situações. Amorosas então...” (Idem: 107). Esse 

percurso é diferenciado para Maria Inês, para quem a mudança implica perda de controle 

e atemoriza. Suas dificuldades ficam claras quando, em um jantar com João Batista, que 

reside com as duas mulheres, este questiona sobre a possibilidade de Maria “refazer sua 

vida”200. A filha reage imediatamente: “- Com a idade que está?” (Idem: 77), o que leva 

o rapaz a insistir no tema: 

 

- Tive uma tia que casou com a idade de sua mãe. (...) 

Maria Inês tilintou o garfo no copo. – Mas é uma gagá light, essa sua tia, baby... 

Por que está tão quieta, mãe? 

- Pensando no que estão dizendo. 

- Mas nem passa pela sua cabeça fazer uma coisa dessas, né? 

(...) 

- Pensar, pensa-se em tudo, Maria Inês. (Ibidem) 

 

Constitui-se se, aqui, uma sensação de incômodo mútuo, a conversa deixa mãe e 

filha claramente constrangidas: “O telefone tocou, me levantei rápido para atendê-lo” 

(Ibidem). Um cenário que justifica a hesitação de Maria quanto a contar à filha sobre seu 

envolvimento com Alencar: “No que estava pensando.... Maria Inês nem sonhava com o 

que me acontecia....” (Idem: 55). A impossibilidade de diálogo reproduz a impotência e 

 
autoprotetor e o quanto representa um quadro de alheamento doentio: “A meu lado, meu filho, com um 

olhar interminável” (Garcia-Roza 2008: 41). 
200 O fato de “refazer” a vida ser sinônimo de um novo casamento é indicativo do contexto vivenciado pela 

mulher na sociedade contemporânea, o que a leva, por vezes, à manutenção de relacionamentos não 

satisfatórios. É uma ideia que, apesar de presente, vem sendo suplantada e deverá apresentar configurações 

distintas entre as futuras gerações de idosos (Debert 1999; Goldenberg 2014). 
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falta de apoio externo experienciada quando da fuga de Paulo, seu primeiro marido: “Era 

muito difícil não ter com quem dividir esses momentos... Os outros também. A solidão 

com os filhos é uma solidão assustadora” (Idem: 111). 

Não é apenas Maria a atravessar um período de mudanças, o mesmo ocorre com os 

dois filhos. Vitor enfrenta uma separação conjugal difícil para o temperamento reservado 

que o caracteriza, e Maria Inês traz João Batista para viver com ela e a mãe, incluindo-se 

nas conversas a possibilidade de um neto futuro. Contudo, há uma separação geracional 

bem presente que não se extingue, apesar da convivência no mesmo espaço físico: 

“Gostaria que pudéssemos conversar, sem pressa, teria tanta alegria em sentir minha filha 

próxima a mim...” (Idem: 74). 

Nessas circunstâncias, o valor assumido pela amizade, que Maria reafirma 

continuadamente: “O que me vale é ter cultivado amizades ao longo da vida. Felizmente, 

até hoje, sou muito procurada; não tenho do que me queixar” (Idem: 08). Uma situação 

mantida inclusive no período de desespero pelo abandono de Paulo, mostrando-se 

contraponto eficaz a um quotidiano de isolamento e trabalho excessivo: “Nesse ínterim, 

eu só fazia trabalhar: traduzia, cuidava da casa e das crianças. Mas tinha mantido as 

amizades. Salva por elas de uma solidão maior” (Idem: 51).  

O círculo de amigas exerce na trama um papel de suporte afetivo e estrutural. As 

mulheres unem-se em busca de diálogo, são apoio quotidiano, acompanham-se em 

consultas médicas, são ouvintes, conselheiras e protetoras, inclusive em termos 

financeiros201. É o reconhecimento, a partir da própria experiência, do diferencial 

representado pelo apoio mútuo entre amigos, o que leva a mãe a se preocupar com a carga 

excessiva de trabalho e o reduzido círculo de amigas da filha: “E Maria Inês disse que 

não sabia como eu aguentava ‘essas mulheres...’ Ainda não descobrira que a amizade era 

o que restava” (Idem: 43). 

O ambiente pacífico e superficial entre mãe e filha contrasta com a agitação 

constante com que se apresenta Estela, a mais idosa do grupo de amigas de Maria. Aos 

 
201 O apoio financeiro torna-se mais essencial no caso de Adélia. A manicure do grupo de mulheres 

diferencia-se como retrato da velhice urbana sem recursos financeiros e sem a estrutura de aoio familiar: 

“Adélia estava velha, não tinha aposentadoria, e nenhum salão aceitava mais contratá-la; restaram então as 

antigas clientes que se mantiveram fiéis e que se submetiam semanalmente aos tremores de suas mãos” 

(Garcia-Roza 2008: 105). 
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oitenta anos, a personagem demonstra um temperamento intempestivo próximo da 

agressão, mas que inegavelmente a torna real e a retira da invisibilidade provocada por 

uma rotina de apaziguamento tedioso:  

 

Era Estela, minha madrinha de 80 anos. Que sofre também, mas sofre com 

raiva. E volta e meia briga com as pessoas; felizmente tenho sido poupada. 

Estela gosta de jogar, e vive no bingo. Um dia fez uma confusão tão grande 

numa dessas casas, que precisou ser contida pelos seguranças. (Idem: 13) 

 

Estela engloba em si o imaginário caricatural do senso comum relativo à velhice, 

com seus resmungos, doenças e dores, impaciência e péssimo humor, inclusive em sua 

obsessão por jogos de bingo, não raro relacionados ao universo dos idosos.  

Como Estela, as demais amigas retratam imagens às quais ligamos a velhice 

contemporânea: Regina, “consultora para assuntos sentimentais” (Idem: 82), mantém-se 

atualizada sobre o que existe de mais moderno no combate aos efeitos da idade sobre o 

corpo, em uma busca por “eterna juventude” que por vezes assume contornos de 

alienamento e autonegação; Alice, casada e emocionalmente dependente, configura-se 

como a mulher que acredita no casamento como objetivo maior, capaz de perdoar deslizes 

e desistir de propósitos próprios em prol de sua manutenção; Lucila, por sua vez, surge 

como a mais alegre do grupo, parece constituir uma família feliz, sem grandes problemas 

que a coloquem em prova, eterna adolescente a quem a vida poupou do sofrimento e, 

igualmente, não permitiu um efetivo crescimento emocional; Ana Luísa apresenta-se 

como a mulher de classe média, cujas expectativas resumem-se às realizações 

profissionais e afetivas dos filhos. Por fim, Adélia, destoando das demais mulheres do 

grupo, a personagem sobrevive com os recursos angariados no trabalho de manicure, cada 

vez mais escasso. Alves registra, acerca da diversidade das mulheres que se aglomeram 

ao redor de Maria: 

 

Embora a autora não aprofunde ou não se detenha sobre a história dessas 

mulheres circundantes, seu registro na narrativa contribui positivamente para 

o debate. Mesmo que de modo superficial, elas apontam para outros ângulos 

acerca do envelhecer, por vezes tomado falsamente como algo homogêneo (...) 

Companheiras de longa data, que telefonam, visitam e trocam experiências e 

desabafos, elas influenciam de algum modo as suas escolhas, os caminhos que 

ela opta (ou não) por trilhar. (Alves 2016: 169) 
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A decisão de morar com Maria Inês foi definida pelos filhos em um momento de 

luto da mãe: “Não tive opção. Com a súbita morte de Haroldo, e aproveitando-se da 

confusão do momento, Maria Inês me trouxe para a casa dela” (Garcia-Roza 2008: 07). 

À Maria não lhe foi concedido o tempo necessário à recuperação afetiva, situação 

recorrente no universo ficcional202, refletindo circunstâncias reais nas quais o controle 

externo, permitido pelo idoso em vista do abalo emocional no qual se encontra, torna 

definitiva uma perda de autonomia que poderia ser temporária (Fonseca 2012; Paúl 1997; 

Zimerman 2000). No romance de Garcia-Roza, esse quadro assume uma proporção de tal 

modo inusitada que a filha tenta impor a presença de uma acompanhante à mãe:  

 

Fui abrir a porta para uma moça que disse que Maria Inês a mandara. Ela estava 

parada, com uma valise na mão e um sorriso no qual faiscava um dente de 

ouro. – Para que minha filha a mandou? – perguntei. – Estou procurando 

trabalho como acompanhante (...) Muito desagradável o que Maria Inês tinha 

feito, sem me consultar... (Garcia-Roza 2008: 24)  

 

“Sem me consultar”, seguido das reticências que integram o texto, aponta para a 

consciência e rebelião frente ao comportamento da filha: “Quando eu não concordo com 

Maria Inês, ela diz que eu não entendi. É tão irritante isso...” (Idem: 25). Essa sensação 

de contrariedade acarreta reflexos inclusive na percepção de Maria quanto ao 

relacionamento próximo mantido entre seus dois filhos. Se a amizade que une os jovens 

a tranquiliza, também implica maior controle sobre sua vida: “Meus filhos são muito 

unidos, e estão sempre em contato, um sempre sabe o que está se passando na vida do 

outro. Por um lado isso me alegra e dá tranquilidade, por outro, eles deliberam a meu 

respeito sem me consultar. Acho muito desagradável” (Idem: 89). 

 O modo como a mãe perde o direito de administrar seus recursos e sua rotina são 

demonstrativos de autoritarismo, não de afeto. A proteção que a filha alega fornecer 

revela um cenário de negação, culpa e medo de remorsos futuros. Manter a mãe aos 

cuidados de uma acompanhante profissional garantiria a Maria Inês a sensação de 

conforto pelo cumprimento das obrigações que lhe são socialmente impostas.  

 
202 O uso de uma situação de fragilidade afetiva e emocional para a retirada do idoso de sua casa própria é 

observado na maioria dos romances que tematizam o tema. Das obras aqui abordadas, são especialmente 

exemplificativos os romances de Ferreira (2009), Hugo Mãe (2011) e Rezende (2014). 
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Em Milamor, a submissão a um controle externo concentra-se não apenas no 

momento atual da personagem, é resultado de todo um percurso de proteção excessiva já 

iniciado na infância, o externo sempre apresentado pelo pai como perigoso e inimigo a se 

evitar. Essa circunstância justifica em parte a facilidade com que Maria aceita as 

restrições impostas pela filha. Inclusive, a construção textual elaborada por Garcia-Roza 

interliga a infância da narradora, o controle excessivo por parte do pai, e a situação que 

agora vivencia na velhice, reforçando a denúncia da infantilização a que é frequente 

submeter a pessoa idosa (Guedes 2012; Debert 1999).  

Gratidão e rancor misturam-se na profusão de sentimentos que passam a 

predominar no romance. A sensação de raiva prestes a explodir é rapidamente 

contraditada pela menção do agradecimento: “Na verdade, sou muito grata à Maria Inês 

por ter me acolhido num momento tão difícil. Raras são as filhas capazes de um gesto tão 

generoso” (Garcia-Roza 2008: 08). A expressão “Na verdade” surge em outros trechos 

do texto, denunciando o ambíguo de registros efetuados pela narradora sobre temas como 

sorte, amor filial e religiosidade, entre outros. Maria encontra-se em um processo de 

transição, dividida entre o protesto e a culpa. 

É o momento em que se defronta com a perspectiva futura da vinda de mais um 

neto, uma possibilidade talvez de saída do marasmo quotidiano: “Serei salva por João 

Pedro? O filho que Maria Inês disse que teria um dia? Meu corpo se contentará em abraçá-

lo? Os dias se tornarão calmos, ternos, cálidos, afastados os temores? Vamos ver” (Idem: 

59).  

Ainda que suas atitudes iniciais mantenham uma rotina alheia, sabe que o 

apaziguamento doméstico prolongado não se constitui mais como realidade possível: “De 

resto, a vida era uma imensa monotonia, uma chatice inominável, não fosse a surpresa 

recente. Um clarão em meio à neblina” (Idem: 11). Até mesmo os netos parecem 

transferir-se para uma ironia de segundo plano frente ao “clarão em meio à neblina” que 

irrompeu em sua suposta harmonia quotidiana: “Levantei, lavei o rosto, e voltei a ser o 

que eu era: uma senhora de quase 60 anos, viúva, discreta, tranquila, sonhadora, mãe de 

dois filhos, e saudosa, para sempre, de um certo tempo. Esqueci dos netos!” (Idem: 71) 
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Após um percurso no qual cumpre seus papéis de filha, mãe, esposa e avó, Maria 

observa-se agora retomada pelo desejo, antes amortecido entre perdas afetivas e a luta 

quotidiana pela sobrevivência. É o desejo, independente de seu objeto, que retira a 

protagonista da invisibilidade mórbida para a qual se encaminhara: 

 

A “morte” [emocional] da protagonista, como se pode depreender de seu 

relato, vai muito além do choque pelo abandono do marido. Note-se que a 

maneira encontrada para sustentar a si e aos filhos, traduzindo textos, conduz 

ao isolamento e, mesmo que involuntariamente, ao apagamento de si mesma, 

a uma forçada invisibilidade, à medida que se dedica a interpretar palavras 

alheias e torna-las acessíveis aos demais, sem tempo e/ou ocasião para deixar 

os próprios registros. (Alves 2016: 173)203 

 

A rebeldia impõe-se agora, é contraponto aos riscos de uma resignação 

reducionista: “Sentia meus sonhos em vias de se extinguir” (Garcia-Roza 2008: 161), 

afirma, consciente da necessidade de ainda uma vez buscar o desejo, independente das 

consequências que tal acarrete204. Não por acaso é ao corpo e à uma alma que “permanece 

intocável” que Garcia-Roza direciona o primeiro parágrafo do livro. Em um corpo em 

que a velhice se impõe, a alma resiste e confronta: 

 

Apesar das dietas rigorosas, do constante esforço para ir à hidroginástica, e do 

longo percurso diário das caminhadas, meu corpo faliu. Nada mais dá jeito 

nele. Foi-se, à medida que as primaveras se cumpriam. Agora só o reencontro 

nas fotografias. O único consolo é que aquela moça fui eu. Mas a minha alma 

permanece intocável. Uma orquídea de estufa, viçosa e bela. Trago-a tinindo, 

no mais absoluto frescor... (Idem: 07) 

 

Nesse sentido, o encontro com Alencar corresponde à vibração exigida para a 

continuidade da alma, torna-se promessa de um contato externo além do formalismo 

familiar, que não a enxergue como mãe, avó, idosa, mas como mulher, desejável e 

desejante. Alencar cumpre essa função, torna-se instrumento propulsor de uma trajetória 

de liberdade que depois Maria será capaz de concluir sozinha, uma trajetória marcada 

pelo confronto a regramentos sociais. Se o direito a um envelhecimento ativo já é 

reconhecido, inclusive incentivado em políticas públicas e de mercado, as relações 

 
203 Assinala-se, contudo, que o processo de tradução implica tentativa de compreender, busca de contato 

com o outro, ainda que intermediado. E é Maria quem traduz. Assim, ainda que invisibilizando a própria 

palavra, é dela o trabalho de intermediação. 
204 Essa necessidade de ainda uma vez o desejo como forma de humanização é mote central do romance O 

momento mágico, obra de Márcio Ribeiro Leite (2009), já aqui abordada. 
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afetivas e, principalmente, as de cunho sexual, ainda se envolvem em um emaranhado de 

culpa e negação que se recrudesce quando da velhice feminina.  

O fato de o primeiro encontro do casal ocorrer em uma festa de família enfatiza o 

papel de Alencar como instrumento de transição. Festas familiares são espaços ao mesmo 

tempo públicos e privados, o acesso ao exterior efetiva-se em um ambiente ainda 

protegido, a privacidade é restrita, há um percurso de superação de bloqueios e 

convenções a ser percorrido antes do encontro em um espaço privado mais íntimo.  

A paixão arrebata, surge perturbadora, como necessário para cortar amarras. Em 

termos de escrita, o romance assume então propositalmente contornos estereotipados. O 

uso de lugares comuns e chavões triviais denuncia a forma romantizada com que Maria 

inicia seu relacionamento, plena de vontades antes reprimidas, ampliadas por leituras 

romanescas e dias de um tédio doméstico incapaz de a satisfazer. Nesse sentido, as frases 

dramáticas de efeito, as explosões multicores de alegria e o excesso de romantismo que 

invade o texto. Maria sente-se “despertada” (Idem:184), a figura de Alencar é 

“magnética” (Ibidem), a narradora afirma que “apenas o vi, não tive mais sossego” (Idem: 

22); enquanto “o sol deslizava seus primeiros raios” (Idem: 54), sente que a vida ainda é 

capaz de lhe trazer uma “lufada de encantamento” (Ibidem), e se pergunta se “dormiria 

naquela noite” (Idem:184), não esquecendo que “precisa comprar lingerie” (Idem: 182). 

Conhecer Alencar apresenta-se, assim, como momento-chave de transição e 

mudança pessoal. Isso fica claro na medida em que opta por uma narração que não 

prioriza a filha, mas a si própria: “Não sei se seria melhor entrar em detalhes sobre o 

desastre que foi o casamento de Maria Inês, ou lançar a esperança de um novo enlace para 

mim. Vamos à novidade” (Idem: 12). A opção é a de ser figura central de seu cenário: “A 

verdade é que o tal homem mal me viu (...) Mas fiquei feliz em me sentir totalmente fora 

do prumo” (Ibidem). 

Em sequência, no reolhar do corpo a partir da possibilidade do encontro amoroso, 

a conscientização opressiva de um imaginário negativo fortemente assimilado:  

 

Atualmente ninguém quer envelhecer. Tem-se pavor da velhice. Sempre houve 

esse medo, mas hoje em dia existem meios para contorná-la, pelo menos para 

atenuá-la. Parece que a proposta é passar da juventude à decrepitude. O 

envelhecimento foi descartado do calendário oficial, como totalmente fora de 

moda. (Idem: 124) 
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Um contexto no qual Garcia-Roza refere a boca, dentes e mãos. A relação do idoso 

com os dentes que caem, as mãos que envelhecem e com uma boca que não atrai é sempre 

chocante e desoladora e parece ser a marca mais presente na ficção como imagem que 

concretiza a velhice: 

 

De repente, reparei nas minhas mãos. Na indisfarçável velhice delas. Alencar 

notará, com certeza. Que lástima! (...) Fui também ao dentista; estava com 

algumas provisórias, e temia que elas se soltassem, caso houvesse uma 

intimidade maior entre nós. Não é bom ser pega desprevenida. No que estava 

pensando.... Maria Inês nem sonhava com o que me acontecia.... (Idem: 55ss.) 

 

Os preconceitos e as dificuldades externas consolidam-se em preconceitos e 

dificuldades oriundas da autopercepção negativa já incorporada, não podendo ser 

suprimida apenas por um exercício individual de racionalidade. O estranhamento não se 

origina apenas do outro externo, mas da própria insegurança frente ao inesperado da 

situação: “O que está acontecendo comigo? Estou muito preocupada. Teria alguma 

relação com a despedida final dos hormônios? Ou terá o ócio me levado ao despertar de 

um novo encantamento?” (Idem: 16). Para Maria, mesmo o outro externo situa-se na 

proximidade do ambiente quotidiano, personificado na figura de Maria Inês. Há um temor 

bem marcado no texto quanto às críticas que terá de confrontar no caso de concretização 

de seu relacionamento com Alencar.  

Alves (2016) registra, em suas análises acerca do envelhecimento feminino e sua 

presença em Milamor: “A situação complica-se ainda mais no que diz respeito à busca 

de parcerias amorosas e sexuais, haja vista que os tabus que costumam cercar as pessoas 

mais velhas, como se apaixonar-se, envolver-se, seduzir e ser seduzido fossem privilégios 

reservados apenas à juventude” (Alves 2016: 184). 

Há, inclusive, uma tentativa por parte da narradora de Garcia-Roza, sem muito 

efeito, de reduzir o impacto que o sentimento por Alencar lhe provoca, evocando a 

lembrança do segundo marido: “Pensei que fosse dormir logo, mas fiquei elocubrando – 

Haroldo gostava de usar essa palavra –, no jeito que daria para entrar em contato com 

aquele cidadão...” (Garcia-Roza 2008: 15). Essa proximidade com a figura do ex-marido 

remete à necessidade de controlar o que entende inevitável. Ao mesmo tempo, torna-se 
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autoconvencimento, Haroldo parece ser o único membro da família com condições de 

aceitar seu romance com Alencar, tendo, inclusive, incentivado a esposa nesse sentido:  

 

- Maria, se eu morrer antes de você, case de novo. Eu não vou me importar... 

- Haroldo deu um risinho. - E case logo, meu bem. Não fique sozinha, os 

meninos cresceram e estão interessados em outras coisas, não vão te fazer 

companhia – disse Haroldo, me abraçando no sofá, onde líamos os jornais de 

domingo. E acrescentou: - A solidão é cruel... Sei que você já passou por isso, 

mas na velhice é fatal! (Idem: 66) 

 

A lembrança do ex-marido serve de escudo protetor, respondendo ao receio da 

rejeição de Alencar e da contrariedade da filha: “Caso Maria Inês venha a tomar 

conhecimento do que está se passando comigo, dirá que fiquei senil. Constantemente me 

aplica testes para ver se ainda raciocino, atenta a qualquer deslize neurológico” (Idem:15). 

Assim, Alice controla suas atitudes, mascarando sentimentos com um sorriso rotineiro e 

sem contornos, consciente do olhar reprovador com que sua felicidade seria recebida: 

“Meninos, como estou feliz, me deu vontade de dizer a eles, mas seria me precipitar. Não 

podia esquecer a mãe de Estela que foi parar no asilo por pura felicidade” (Idem: 47).  

Esse ponto destaca o transgressor da obra de Garcia-Roza: o medo não impede a 

ação de Maria. Apesar do preconceito, próprio e alheio, das dúvidas e incertezas, a 

protagonista de Milamor assume a existência do desejo e elabora estratégias para sua 

concretização. A vida pacata como mãe e avó não a realiza mais.  

O interesse de Maria expande-se para além do contato sexual, a carência que a leva 

ao desejo é a de uma experiência na qual seja partícipe e não apenas objeto de cuidado. 

Nesse sentido, questiona-se quanto à casa de Alencar, suas atividades profissionais e de 

lazer, construindo uma imagem masculina que possa admirar e que abarque contornos 

externos de interesse. Conjuntamente, passa a dedicar um olhar mais prolongado ao seu 

próprio entorno. A abertura para o encontro com o outro mostra-se, assim, um encontro 

de redescoberta de si: “Onde será que mora o Alencar? (...) Enquanto aguardava o 

telefonema dele, resolvi dar uma olhada geral na casa. Ver se estava tudo em ordem. 

Havia muito tempo que andava largada” (Idem: 41). 

Por meio de um redespertar do sentimento, interior e exterior conjugam-se na 

espacialidade que agora habita: “Voltei à sala, e pus uma música, e me reclinei no sofá, 

imersa em sonhos. Leve, como uma rainha... não, elas não têm nada de leve; leve, como 
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uma libélula, também não... Leve como... uma nova Maria” (Idem: 181). 

Independentemente do resultado em termos de relação amorosa, o corte na apatia se 

concretiza. 

Note-se, entretanto, que a autora optou por não incluir na narrativa mais detalhes 

sobre o interesse ou envolvimento de Alencar, pelo que o leitor não saberá se ele 

corresponde ou não ao desejo que desperta. O cuidado com que evita aproximações 

maiores pode ser resultado da viuvez recente e não exatamente da falta de interesse. Em 

todo o caso, a ambiguidade com que a questão é colocada revela-se muito significativa 

na medida em que o romance encerra numa encruzilhada, sem que saibamos se o 

relacionamento receberá continuidade. A trama não se concebe, assim, como uma história 

de amor, bem ou mal resolvida. O foco é a capacidade ainda de desejar e de vivência real 

do desejo. 

Seria positivo, mas não transgressor, se fosse Alencar a buscar o envolvimento. Isso 

retiraria da trama o seu objetivo central, o de conceder à Maria o poder da ação, uma ação 

que contesta as expectativas do ambiente social no qual se encontra inserida. Mais do que 

protagonista, Maria é agente e, assumindo-se como sujeito, assume também o controle de 

sua vida: 

 

Eu estava precisando ficar sozinha com meus 60 anos. Saí caminhando, 

devagar, apesar de ela sugerir dividirmos um táxi; a noite espargindo seus 

reflexos, dominava já a cidade. Andei durante muito tempo, sem direção e 

também sem receio. Passo a passo, completando meus 60 anos. (Idem: 188) 

 

Mais uma vez, como em Leite (2009) e Rezende (2014), é a mobilidade um 

instrumento de posse de si. O caminhar pelas ruas assume um teor indicativo de transição. 

A partir da abertura para o outro, a possibilidade de novos percursos, individuais ou 

coletivos:  

 

Eu estava muito feliz com a surpresa da festa, e também com a alegria dos 

filhos e dos amigos. Vitor estava visivelmente contente com a namorada, e 

Maria Inês, com a gravidez dela. Mas, sobretudo, eu comemorava ter 

conseguido construir todas aquelas relações. (Garcia-Roza 2008: 191) 

 

É a busca do protagonismo, do ser agente e sujeito de si o objetivo real em jogo. 

Permitir o ingresso do sentimento torna-se libertador para Maria. O reencontro do desejo 

mostra-se sinônimo de renovação e esperança. 
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Considerações finais 

 

 

As alterações socioeconômicas do final do século XX resultaram em direito à voz 

e à visibilidade de um grupo significativo de idosos, que se torna presente, ainda que de 

modo limitado, na escrita ficcional. Ali, já não surgem apenas como personagens 

secundárias – à imagem do que acontecia, na melhor das hipóteses, no passado –, mas 

são protagonistas, narradores e autores de obras de impacto e grande repercussão junto 

ao público. 

O trabalho investigativo efetuado engloba a análise de romances de autores 

portugueses e brasileiros, com enfoque em aspectos atinentes à velhice. Nesse contexto, 

a problemática escolhida assumiu proporções que extravasam a ordem exclusivamente 

estética, e a abordagem interdisciplinar mostrou-se profícua. A literatura, sendo uma 

expressão artística, é também um fenômeno comunicacional, dialogando por conseguinte 

direta e indiretamente com a sociedade. Precisamos do conhecimento que vem da 

psicologia, da sociologia, das ciências médicas, da arquitetura, da demografia, e 

precisamos do conhecimento que vem da ficção, como têm vindo a reconhecer outras 

áreas e linhas de pesquisa, tais como a medicina narrativa. Com efeito, as narrativas 

ficcionais proporcionam um acesso a subjetivações da experiência da velhice, sua auto e 

heteropercepção, nem sempre evidentes na literatura de teor técnico. 

A imagem da velhice que se verificou predominante na bibliografia analisada ou 

consultada, narrativas ficcionais e artigos científicos, continua a ser essencialmente 

negativa, marcada pela solidão e pelas dificuldades de contato, de diálogo com o outro. 

Os estigmas que acompanham o idoso, aliados ao espaço no qual ele é inserido ao perder 

sua autonomia, remetem para a sensação de dependência, de corpo e mente frágeis. Um 

quadro que reflete não apenas as condições atinentes ao período, mas problemas em 

termos de alteridade e empatia que caracterizam o mundo contemporâneo. Há uma 

violência epistêmica no olhar que lançamos aos mais velhos, fortalecida por uma estrutura 

social que a legitima e faz com que a sintamos  como “natural”.  
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Após a reforma, excluídos do mercado tradicional de trabalho e fragilizados 

fisicamente, os idosos são um grupo de forças reduzidas em um sistema de cunho idadista 

e voltado à produtividade material. O direito à dignidade na velhice exige hoje, de modo 

quase obrigatório, o enfrentamento ao utilitarismo social, a uma cultura valorativa ligada 

à posse e de teor mercantilista. Pensar o protagonismo do idoso é, sempre, pensar o tipo 

de sociedade em que vivemos, o lugar que o idoso ocupa e aquele que deveria estar a 

ocupar; é pensar qual é o futuro que queremos construir. 

Aplaudida como sinal do progresso humano, a longevidade continua, ao mesmo 

tempo, a ser encarada como um problema social e não como uma conquista. Se o direito 

à assistência e à reforma já se encontram legislados, confrontos de teor político e 

econômico colocam em risco a concretização de melhorias para o indivíduo idoso. 

Imputa-se hoje a projetos e programas sociais a culpabilidade por deficits orçamentários, 

ainda que a falta de verbas observada seja, em grande parcela, resultante de falhas de 

gerenciamento. 

Os movimentos populares do final do século XX, reivindicatórios de garantias de 

uma velhice digna e com qualidade de vida, encontram-se em um momento de 

reavaliação, envolvidos em contornos que, não raro, se delineiam de forma perigosa 

próximos do retrocesso. Uma conjuntura que deve servir de alerta, pelos riscos de maior 

desresponsabilização do Estado e do mercado na concessão de estruturas e serviços de 

apoio, com sobrecarga familiar. Se a responsabilidade individual e da família existe e 

deve ser incentivada, exige apoio do coletivo; a transformação social resulta de atitudes 

pessoais conjugadas com políticas públicas educativas e de estruturação de bens e 

serviços. 

Apesar de já reconhecidos os benefícios resultantes do envolvimento de toda a 

comunidade, a responsabilização pelo idoso, seja em termos afetivos ou estruturais, recai 

basicamente sobre a família, tanto no Brasil quanto em Portugal. Mudanças profundas 

ocorreram, mas o elo familiar continua sendo o fundamento da atenção e do cuidado. E, 

igualmente, mantém-se a pressão sobre as mulheres. Continuam a ser elas o suporte no 

referente aos filhos, à casa, ao marido ou aos idosos que integrem o grupo familiar 

(Goldenberg 2014; Fonseca 2004). 
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No campo ficcional, o predomínio feminino na função de cuidadora reproduz a 

realidade contemporânea. O desconforto provocado pela leitura de Uma Duas, de Eliane 

Brum, ou Passagens, de Teolinda Gersão, é demonstrativo da rejeição vigente, em 

especial no caso da mulher, quando do seu não enquadramento em papéis de aparente 

amor e abnegação familiar. 

São as mulheres, em todas as obras lidas, aquelas que assumem a responsabilidade 

pelos pais. A presença do filho homem como quotidiana ocorre apenas em Todos os dias, 

de Reis-Sá, e, nesse caso, a ação de cuidado não é tanto a do filho, mas a dos pais-avós 

que se responsabilizam pelo neto. A sobrecarga exigida da mulher integra o livro: o 

preparo do alimento, os serviços domésticos, da casa e do jardim, o acompanhamento da 

rotina e segurança do neto são efetuados pela avó; o avô é companhia e lazer. Dessa 

forma, mesmo quando o casal de idosos apresenta uma vivência autônoma, o papel da 

mulher como responsável pelo cuidado transparece. É Justina quem cuida das três 

gerações, do neto, do filho e do marido. Aos homens cabe a estrutura financeira e de 

apoio, mas a responsabilidade direta do cuidado é da personagem feminina. 

Não obstante, são inegáveis algumas transformações nessa área. Pais, filhos, netos, 

bisnetos e tataranetos interagem na formação de um quotidiano que cada vez mais se 

distancia dos antigos modelos da família conhecida como “tradicional”. Há uma 

flexibilidade maior, separações do casal, novas uniões, viagens para estudo ou trabalho, 

comunidades alternativas de amigos e períodos de distanciamento familiar para aquisição 

de experiências. Um panorama que encontra eco na literatura, comprovando  mudanças e  

abrindo espaço para o questionamento de valores, atitudes e conceitos. 

A responsabilidade intergeracional não se constitui mais como obrigatoriedade 

inflexível, o afeto torna-se, cada vez mais, o elo direcionador desse cuidado. Uma relação 

familiar prazerosa na infância, marcada pela amorosidade, resulta em melhores condições 

de convívio quando da velhice dos pais. Relações problemáticas anteriores facultam 

futuras desavenças, não raro ampliadas pela amargura acrescida com o passar dos anos. 

Cuidar dos pais pode se constituir em uma oportunidade de reverter quadros negativos e, 

igualmente, pode reforçá-los até limites antes considerados inconcebíveis. 
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Outrossim, os idosos percebem-se mais autônomos e exigem um direito maior de 

controle sobre suas vidas. Esse ponto é bem demarcado no universo ficcional. Nas obras 

lidas, tanto de autoria de escritores brasileiros quanto portugueses, a presença do idoso 

mostrou-se consolidada, se não numericamente, pela força com que este se impõe em 

meio às demais personagens. Quando na posição de narradores, como João Vieira, de Em 

nome da terra, Eulálio, de Leite derramado, ou Alice, de Quarenta dias, são agentes do 

que relatam, direcionam e agem, afastando-se da passividade e do apaziguamento 

anteriormente verificado. De modo similar, Adalberto, de O momento mágico, e Rosa 

Ambrósio, de As horas nuas, não se apresentando como responsáveis pela narração, 

constituem-se como protagonistas e sujeitos, conferem sentido e profundidade à trama na 

qual estão inseridos. 

Estamos em um momento distinto, de reelaboração de contornos que se 

complexificam a partir do reconhecimento do heterogêneo de suas vozes. É, pois, 

necessário abrir um espaço de fala que permita compreender melhor a velhice e 

redistribuir vivências e encargos. Nós não escutamos os idosos, sequer os cuidadores, e 

ambos precisam de apoio. Se aprendermos a escutar, talvez o sofrimento e o medo sejam 

menores e o fim da vida possa, então, ser humanizado (Boff 2012; Fonseca 2014; Guedes 

2012). Cuidar de um familiar idoso é humanizar, é substituir o temor pelo aprendizado 

do afeto. 

Mais do que o sentimento de piedade religiosa frente à dor e à finitude do homem, 

anteriormente característico na abordagem da velhice, é a defesa da humanização do 

cuidado que mostrou ser um dos pilares tanto no corpus de análise ficcional, como no 

conjunto da bibliografia técnica. Após um percurso que parecia direcionar as pesquisas 

médicas e análises sociais para a especialização compartimentalizada de áreas e 

procedimentos, a abordagem biopsicossocial ressurge com forças renovadas. Autores 

como Bastos et al. (2012), Caldas (2007), Fonseca (2014) e Goldenberg (2014), entre 

outros, registram essa mudança de viés na auto e heteropercepção da velhice. 

Na literatura, a denúncia da padronização de procedimentos em Lares, hospitais e 

serviços de apoio, do atendimento automatizado ao ponto da insensibilização, revelou-se 

presente, aliada à enfase dada à importância da afetividade. Chico Buarque, Luísa 
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Dacosta, Vergílio Ferreira e Valter Hugo Mãe alertam, em sua obras respectivas, para a 

diluição identitária e para o sofrimento, propiciando um olhar individual que se subjetiva 

para melhor compreensão da realidade do idoso. Teolinda Gersão, inclusive, amplia esse 

olhar; Passagens concede voz aos demais integrantes do processo de cuidado, familiares, 

enfermeiras, amigos e adminstradores. Heranças, de Silviano Santiago, insere-se em um 

contexto econômico e cultural distinto, sublinhando, assim, a necessidade de 

humanização e empatia entre todos os grupos envolvidos. Lado a lado com a empatia, 

destaca-se o alargamento da capacidade de simbolizar e de dar sentido ao nosso 

amadurecimento enquanto seres humanos.  

Apesar do número ainda reduzido de protagonistas idosos na literatura, observaram-

se diferenciações positivas entre as personagens contemporâneas e as de períodos 

anteriores, especialmente em termos de voz narrativa. A presença do idoso consolida-se 

gradualmente na ficção, e os estudos acadêmicos elaboram, de forma inicial, mas já 

visível, construções não focadas apenas em perspectivações de testemunho do passado. 

Nas mais diversas áreas, encontramos uma percepção das possibilidades e realizações do 

presente do idoso, como o demonstram as abordagens atinentes à ocupação de espaços 

públicos e privados empreendidas, por exemplo, por Duarte (2013), Harvey (2015) e 

Matias (2016), e as pesquisas sobre a experiência da velhice na sociedade contemporânea 

desenvolvidas por Abreu (2017), Amaro (2012), Guedes (2012) e Seabra (2007).  

A juventude não pode ser modelo para todas as fases da vida, reiteram os estudos 

científicos consultados, salientando a injustiça subjacente à ação de comparar períodos, 

perspectivas, apreensões e possibilidades a partir de referências valorativas focadas na 

idealização do elemento jovem. A velhice passa agora a reivindicar-se como o seu próprio 

modelo. O objetivo não é o idoso parecer jovem, manter o corpo dentro de moldes típicos 

do auge do vigor físico, é assumir-se em toda a sua amplidão e diversidade; é quebrar o 

estigma pejorativo da palavra “velho” ou mesmo “idoso”. 

A transformação do imaginário negativo impõe-se de modo crescente. Tanto nos 

estudos científicos como nas tramas ficcionais, a denúncia de estereótipos e a afirmação 

dos aspectos favoráveis desse período da vida comprovam que as perdas, sendo 

inevitáveis, são em parte assimiladas, incorporando-se alternativas e novas formas de 
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satisfação pessoal. Aposentados possuem renda (ainda que muito variável, entre países e 

grupos profissionais), um tempo mais livre para um maior cuidado com a saúde e para o 

lazer, acedem a novos espaços de interação social e de aquisição de conhecimento 

(Fonseca 2004; Debert 1999; Goldenberg 2014). No entanto,  Alice, de Quarenta dias, e 

Maria, de Milamor, percebem-se com uma autonomia restrita, não por aspectos físicos ou 

econômicos, mas por regramentos sociais contra os quais se rebelam. Daí que a velhice, 

como vivência que é, comece a ser encarada como afirmação de atitudes próprias e como 

descoberta, tal como as demais etapas da vida humana.   

Entre as mudanças de maior impacto no romance contemporâneo, destaca-se a 

diversidade de reações permitidas às personagens idosas, a individualização viabilizando 

o florescer de subjetividades. Nos romances lidos, a fragilidade constituiu-se também 

como aprendizado, mesmo a dependência em termos físicos ou mentais assume-se 

abertura de caminhos inesperados, não raro positivos. Sublinha-se, como diferencial, a 

inclusão da rebeldia no contexto familiar, o direito à insatisfação, por parte dos idosos ou 

de seus responsáveis cuidadores.  

No início do século XX, o Conselheiro Aires, personagem de Machado de Assis, 

constitui-se altamente transgressor na medida em que assume a capacidade do desejo. 

Porém, é apenas na segunda metade do século que se criam as condições para a busca de 

sua concretização. Rosa Ambrósio, Adalberto, Alice e Maria, protagonistas, 

respectivamente, de Lygia Fagundes Telles, Márcio Ribeiro Leite, Maria Valéria Rezende 

e Livia Garcia-Roza, são exemplificativos no confronto que efetuam às normas sociais ao 

exigirem o seu direito a ser. Não obstante, o fato de mostrar-se necessário, mais de cem 

anos após a escrita de Machado de Assis, falar em confronto para exigir o direito de ser 

assinala a lentidão dos avanços nessa área. 

No romance português, a rebeldia é marcada por Ana, de Passagens, em sua decisão 

de escudar-se em uma vivência própria a que os demais não teriam acesso. De forma 

similar, João Vieira, de Em nome da terra, refugia-se no mundo da escrita, e antónio silva, 

de a máquina de fazer espanhóis, divide-se entre a realidade e o sonho em seus surtos 

agressivos. Perigosamente próximas de situações de demência, as reflexões das 

personagens carregam-se do ambiente institucionalizado no qual estas se encontram, 
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impregnando os questionamentos acerca da finitude humana de uma temporalidade 

memorialística e não linear, formatada a partir de necessidades e vivências do momento 

presente. 

A tomada de atitudes concretas de protesto, ao ponto da agressividade “incômoda”, 

impõe-se por meio do relato de distintas perspectivas, é contraponto à apatia e à 

invisibilidade que costumam rodear essas facetas do envelhecimento. Se em textos 

anteriores a dignidade na velhice era sinônimo de resignação, de um corpo e uma 

consciência “pacificados”, observa-se agora um novo aspecto, positivo, de revolta, um 

questionamento que expande limites. 

Essa diferenciação é, contudo, limitada. Constatou-se, por meio de pesquisas junto 

aos repositórios brasileiros e portugueses de investigações acadêmicas, uma proporção 

ainda elevada de trabalhos com enfoque do idoso em seu papel de elemento idealizado, 

portador de uma sabedoria ancestral e quase mágico, ou como testemunho, guardião de 

memórias, contraponto à história oficial. Se estereótipos estão sendo revistos e perdendo 

força, falta muito em termos de reconhecimento das contribuições efetivas do momento 

presente dos idosos na comunidade que integram.  

Quando falamos no heterogêneo da velhice, não estamos a falar apenas em aspectos 

subjetivos e biológicos, mas no modo como esses aspectos se constituem e são 

impregnados de vivências históricas e culturais. Para Alves (2016), e em grande parte 

compartilhamos dessa opinião, o cenário restrito que o idoso possui no universo ficcional 

enquadra-se na realidade que vivencia. A mobilização da sociedade em torno do tema é 

reduzida e exige maiores esforços “em lidar de forma mais consciente com essa fase da 

vida humana, a fim de compreendê-la e afastar os estigmas e preconceitos que a cercam” 

(Idem: 194).  

Serve de alerta o fato de a maioria das obras com narradores idosos serem escritas 

por autores também idosos, ainda que exista um número expressivo e crescente de 

publicações de autores jovens. Uma vez que o tema da velhice foi ganhando espaço nas 

áreas da psicologia e de outras ciências da saúde, seria de esperar que houvesse maior 

reflexo em representações de teor literário. De uma forma geral, temos de admitir que se 

fala pouco dos idosos e, em particular, dos idosos da chamada quarta idade. Faltam-nos 
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mais personagens verdadeiros em suas incoerências, não caricatos ou reducionistas, mas 

complexos e ambíguos, como o são todas as pessoas se concebidas para além do 

estereótipo e do preconceito. 

Cerqueira/Sousa (2005), a partir de entrevistas efetuadas com indivíduos de 

diferentes grupos etários em Portugal, constataram uma redução significativa da 

dicotomia entre positivo e negativo, com a expansão de um imaginário multidimensional. 

O receio do envelhecimento do corpo e o medo da dependência continuam a ser 

mencionados por todas as faixas etárias; contudo, a velhice apresenta-se com contornos 

multifacetados, menos negativa e cada vez mais compreendida como um período ativo, 

com expectativas de projetos e realizações pessoais.  

Nas narrativas portuguesas lidas, o retrato da velhice mostrou ainda ser 

predominantemente utilizado como símbolo da finitude e do sofrimento humanos, ou 

como uma época – e um espaço – capazes de ativar a recordação, o relato, na busca por 

elementos que se consubstanciem como sentido para uma trajetória anterior. Mais do que 

a perspectiva de projetos futuros, o corpus ficcional português abordado pareceu priorizar 

o período da velhice como momento identitário de reencontro interior e de conclusão de 

vivências. 

Não obstante, mudanças nesse contexto são incontestáveis, marcadas por uma 

opção consciente pela heterogeneidade do período, o que também é percebido nas 

narrativas brasileiras. Inclusive, a quebra de fórmulas padronizantes evidencia-se quando 

envolta em reflexões filosóficas ou de cunho identitário, que agora se complexificam em 

subjetividades e práticas diferenciadas. Personagens idosas, familiares e cuidadores 

permitem-se o questionamento e a dúvida, denunciam e revisam modelos preconcebidos, 

bem como exigem ações concretas de respeito por suas limitações e reais possibilidades.  

Em A mãe eterna, de Betty Milan, a filha questiona-se acerca da autonomia que 

resta à mãe, hesitante se as restrições de movimento e atividades a que submete a idosa 

são necessárias ou fruto de seus próprios medos. Outrossim, em um ambiente 

institucionalizado, encontramos João Vieira, de Em nome da terra, a quem é imposto o 

uso da cadeira de rodas, medida facilitadora das ações dos funcionários do Lar e não 

necessidade real do idoso. Já Luísa, de O planeta desconhecido e romance da que fui 
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antes de mim, expressa as dificuldades enfrentadas no transitar pelas vias públicas da 

cidade, construídas para uso do indivíduo jovem. 

Cada espaço é um universo de relações a serem compreendidas e consideradas, 

registram os autores, aproximando o universo ficcional da realidade quotidiana descrita 

pela literatura técnica. Projetos arquitetônicos e ações urbanísticas, se adequados, 

conjugam equipamentos de apoio com programas educativos e sociais, viabilizando 

estruturas capazes de garantir autonomia e independência até em idades avançadas. A 

consolidação de um ponto de partida justo, que permita percursos diversificados, inclui a 

comunidade em todos os seus contextos, independentemente do papel que assumirmos 

nessa equação, seja o de idoso, cuidador, vizinho, amigo, servidor ou familiar. A 

invisibilidade do idoso pode, inclusive, ser medida pela forma como as áreas públicas 

demonstram despreparo para seu acolhimento.  

Sensações corpóreas resultam da interação do ser humano com o seu entorno, 

objetos e espaços constituem-se como instrumentos fulcrais de personalização. O afeto 

que liga o indivíduo à casa que habita integra um conjunto de subjetividades que o torna 

um ser único e, assim, carrega-se de significado identitário (Bachelard 2008; Guedes 

2012; Goldenberg 2015; Paúl 1996). É um aspecto que se enfatiza na construção 

ficcional; a espacialidade torna-se figuração concreta de percepções subjetivas, mostra-

se elemento propício para abarcar conflitualidades quotidianas que traduzem o  constante 

processo de ruptura a que o idoso se vê submetido: tem um passado que agora não o 

identifica de forma satisfatória; tem um corpo que não lhe responde como a mente o exige; 

e sua vida social mostra uma redução desoladora e crescente. Uma conjuntura na qual 

espaço e trajetória pessoal unem-se por meio da memória, e a proximidade com o que se 

mantém familiar pode garantir pertencimento. 

O ingresso em um ambiente institucionalizado, asséptico e impessoal, muito 

próximo no imaginário coletivo ao ambiente hospitalar, agrega novas rupturas às já 

inerentes à velhice. O espaço apresenta-se, então, veículo propiciador ou, quando 

inadequadamente utilizado, redutor de qualidade de vida e bem-estar (Duarte 2013; Pol 

2002). Do mesmo modo, a importância da memória acentua-se em um ambiente que, por 

suas características, contribui para a homogeneização (Guedes 2012; Paúl 1996, 1997). 
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Frente à fragilidade corpórea, reorganizações estruturais fazem-se necessárias e devem 

incorporar filtros plenos de impressões e sensibilidades anteriores. Englobam-se aqui 

temporalidades distintas, vivências heterogêneas e, por vezes, percepções restritas por 

quadros de demência.  

Exemplificativas da afirmação do espaço como cronotopia da subjetivação da 

velhice, as personagens Justina e António, de Todos os dias, transitam entre objetos, 

paredes e cenários impregnados de recordações. João Vieira, de Em nome da terra, e 

antónio silva, de a máquina de fazer espanhóis, constantemente solicitam às filhas que 

tragam em suas visitas objetos e pertences de uma vida anterior à institucionalização. Por 

sua vez, Adalberto, protagonista de O momento mágico, transforma a varanda do seu 

apartamento em local de refúgio e consolo.  

Não falamos apenas de estruturas arquitetônicas, ainda que também o sejam. Ao 

conter peças que presentificam sensações prazerosas, o quarto habitado, na instituição ou 

em casa própria, ameniza saudades e serve de contraponto aos obstáculos vivenciados no 

quotidiano. Se configurada como aconchego, a coexistência com a fisicalidade do lugar 

resulta em um beneficiamento no qual psíquico e físico se entrecruzam.  

Limitado a espaços de convívio em geral escassos ou não devidamente otimizados, 

crescem em importância, na vida do idoso, os espaços da memória, um universo de 

possibilidades flexíveis e quase infinitas, forte o bastante para ampliar os limites físicos 

do quarto e preencher vazios pouco percebidos pelos demais. O incentivo a atividades 

que envolvam reconstrução identitária assume, então, um papel crucial, o processo de 

narração e revisão da própria história, não apenas no ato de recordar, mas no de 

oportunizar a recriação e, mesmo, a criação de prazeres constitutivos de novas memórias, 

instrumentaliza e intensifica os espaços de um corpo que se fragilizou (Bosi 1994; Guedes 

2013).  

Esse ponto é observado por Vergílio Ferreira na apresentação do protagonista de 

Em nome da terra. Para João Vieira, a memória torna-se ato de criação a tal ponto 

essencial que assume, inclusive, uma concretude, na medida em que a imagem criada e 

transformada em palavra torna-se carta de amor escrita para a esposa. Ana, personagem 

de Teolinda Gersão, percorre um caminho inverso, é a falsa perda da memória que lhe 
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permite descobrir uma nova vivência. Não obstante, é a memória o foco que se fortalece 

na obra, na medida em que a personagem escolhe o que quer “esquecer”. Dessa forma, 

mesclam-se elementos espaciais e temporais, a diferenciação entre a realidade e o que as 

personagens identificam como realidade torna-se mais complexa. 

Outrossim, a bibliografia científica da especialidade atenta para os riscos de uma 

focalização excessiva no passado, capaz de bloquear a fruição de prazeres do momento 

presente, por meio da idealização de um tempo que as lembranças, frágeis e reconstruídas 

em uma época de carência, glorificam. Se a memória recente mostra-se, então, 

prejudicada e reduzida, o futuro assume dimensões ainda menores, até nulas, tendo em 

vista que a proximidade da morte pode soar como inviabilidade de efetivação de qualquer 

projeto ou expectativa que se pretenda construir (Abreu 2005; Izquierdo 2011; Ferreira 

2006; Goldenberg 2014; Guedes 2012).  

A fisicalidade do corpo mostrou-se o retrato mais corrente da velhice, seja na 

literatura brasileira ou portuguesa, sendo a fragilidade corporal expressão condensada  de  

elementos subjetivos fragilizados. Mas também a esse nível constatam-se alguns 

diferenciais: o corpo impõe-se agora como agente, não apenas figuração de dores 

emocionais e afetivas. Somos subjetivo e somos corpo, alertam os autores, e isso se 

acentua no momento da velhice, em especial no referente a uma velhice mais tardia. 

Nos textos brasileiros, a fisicalidade assume-se por si, a dor é realidade corpórea, 

obscurecendo sua simbolização como sofrimento, como imagem representativa de 

elementos subjetivos, como mais frequente na ficção portuguesa. É um ponto bem 

demarcado em Eliane Brum e Betty Milan e se intensifica na comparação com o uso, nos 

romances de Vergílio Ferreira, da dor e da mutilação como elementos de questionamento 

filosófico ou indicativos de abandono e sofrimento psicológico.  

Ao surgir como simbologia, como ocorre nos romances de Chico Buarque e 

Silviano Santiago, o caminho abarca distinções sutis: a degradação do corpo em Valter 

Hugo Mãe e Luísa Dacosta, por exemplo, é indicativa da dor inerente ao processo de 

envelhecimento, é retrato da solidão vivenciada pelas personagens; já em Leite 

derramado e Heranças, é essa dor, a forma degradada do corpo, um instrumento 

indicativo de todo um estilo de vida, de um exterior decadente. 
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Da mesma forma, averiguaram-se variações quanto à voz narrativa. Embora o 

narrador idoso esteja presente nos romances brasileiros, como em Heranças, Leite 

derramado e em trechos de Uma Duas, a predominância é a apresentação da perspectiva 

do cuidador, do responsável pelo idoso, ou de um narrador externo. Também, as 

personagens encontram-se de forma majoritária no período inicial da velhice, com maior 

funcionalidade e autonomia. Entre as obras portuguesas, predomina mais diretamente a 

voz da personagem idosa; com tramas que enfatizam a finitude humana, o idoso é o 

narrador, ou, pelo menos, direciona o ritmo e o enfoque adotados. Celeste, Luísa e João 

Vieira, protagonistas, respectivamente, de António Lobo Antunes, Luísa Dacosta e 

Vergilio Ferreira, são vozes exemplificativas, narrando e impondo uma estrutura própria 

às histórias, marcadas por opções estéticas e de linguagem que acompanham a 

desestruturação física ou mental crescente das personagens. 

No atinente à institucionalização, o corpus ficcional analisado permitiu registrar 

nuances distintas entre os dois países. O idoso vivendo com um familiar ou em casa 

própria, de modo autônomo ou semiautônomo, com assistência doméstica e externa, é a 

descrição mais frequente na literatura brasileira. Inclusive, a autonomia na idade 

avançada constitui-se em crescendo como mote de referência, com o surgimento de uma 

geração de autores que podem ser considerados “idosos jovens”, os quais passam a 

descrever suas experiências, a ficcionalizar aprendizados quotidianos frente ao novo 

panorama social que se consolida no país com o crescimento contemporâneo da 

longevidade.  

Nesse ponto, a ficção acompanha o quadro descrito pelas abordagens nas áreas da 

medicina, psicologia e sociologia (Barros 2006; Debert/Oliveira 2015; Mazuim 2005). A 

ida para um Lar, no Brasil, por exemplo, configura-se claramente como negativa, 

independentemente das condições de atendimento que a instituição ofereça; 

ficcionalmente, não encontramos enfoques ou perspectivas além de sua leitura como 

solidão e abandono familiar. 

Embora a institucionalização também assuma contornos negativos na literatura 

portuguesa,  integra-se nela um outro contexto: mais do que o abandono familiar, há um 

maior aprofundamento da individualização do idoso, com a abordagem do percurso 
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pessoal, singular, que resultou em uma situação institucionalizada, como se observa em 

a máquina de fazer espanhóis e Passagens. Ademais, revelam-se oportunidades, 

limitadas, mas bem perceptíveis, de criação de projetos e de novos laços de amizade.  

Tanto nas narrativas brasileiras como nas portuguesas, o início da crise da velhice 

continua a desencadear-se a partir de três situações recorrentes: a morte de um dos 

cônjuges do casal de idosos; algum episódio que evidencia a fragilidade física, com a 

perda da autonomia do corpo; ou um tédio contínuo, uma apatia extrema, próximos de 

estados depressivos e que fazem ressaltar a fragilização e dependência afetiva.  

A ficção contemporânea assume, aqui, um viés de confronto, um teor reagente e 

agressivo que se apresentam inovadores. O apaziguamento do indivíduo ocorre por meio 

da ação, do trabalho das personagens em suas tentativas de reverter o quadro de apatia e 

desconforto, e não pela aceitação desse quadro como resultante natural da passagem dos 

anos. Inclusive, a proximidade da morte física, anteriormente foco primordial, dilui sua 

centralização como tema. 

Não obstante, seja nas ficções brasileiras, seja nas ficções portuguesas, o perfil das 

maioria das personagens, mesmo em momentos que possam ser considerados mais 

transgressores, parece limitar-se a um ambiente de classe média, heterossexual e 

composta por idosos com recursos financeiros disponíveis. Adélia, a personagem 

manicure do grupo de amigas que integram o romance Milamor, de Livia Garcia-Roza, é 

exemplificativa e destaca-se por ser quase exceção. O envelhecimento na pobreza aponta-

se, na obra, como assustador; porém, as privações que a personagem enfrenta são 

referidas em poucos comentários, curtos e incisivos. Referências a grupos minoritários, 

quando presentes nos romances analisados, consubstanciam-se em menções não 

aprofundadas, embora de denúncia e alerta, iniciando, quiçá, um percurso a ser ampliado 

futuramente (Alves 2016; Dalcastagné 2004).  

A aproximação entre decadência financeira e velhice surge em geral como 

demonstrativa da fragilidade com que a figura do idoso se insere socialmente. Esse 

aspecto parece indicar que a dependência financeira nem sempre é resultado da falta de 

recursos, mas da retirada de seu controle, que passa a ser assumido por cuidadores, 

familiares ou profissionais externos. Acentua-se, assim, a relação especular da percepção 
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do “ser velho” com um imaginário de degradamento, o que exige um cuidado especial na 

abordagem da questão, não subsumível apenas a uma análise estatística ou a uma 

categorização por montantes de rendimentos. 

Leite derramado, de Chico Buarque, ilustra bem as dobras complexas dessa 

situação. A decadência financeira de Eulálio, personagem protagonista do romance, 

reflete-se nas perdas que vivencia o corpo. Todavia, para além da denúncia das 

dificuldades do idoso, o uso do imaginário negativo da velhice torna-se recurso capaz de 

expor a degradação generalizada, econômica e social, que vivencia o país. De forma 

similar, embora distante dos problemas financeiros de Eulálio, Walter, protagonista de 

Heranças, de Silviano Santiago, reproduz na fragilização do corpo o processo de 

degradação experienciado em sua trajetória pessoal e coletiva. 

Como o verifica Dalcastagné (2005), é masculina a maioria das personagens idosas 

na ficção brasileira, acompanhando aspectos de gênero presentes no quadro geral 

mapeado pela pesquisadora, ainda que com uma diferença porcentual menor do que a 

observada em personagens na idade adulta. Constatam-se similaridades, inclusive com 

maior ênfase, nas obras de autores portugueses lidas durante a elaboração da presente 

tese. A velhice real distancia-se da descrita ficcionalmente de modo mais acentuado no 

referente às mulheres, corroborando questões levantadas por Goldenberg (2014) quanto 

ao modo como estas se percebem, com menos possibilidades em comparação com a 

realidade corporal e profissional resultante da idade que possuem. 

Outrossim, atestou-se a predominância, entre as personagens masculinas, de tramas 

memorialísticas, relatos da época da juventude, mais do que perspectivações do presente 

vivenciado. Para as personagens idosas mulheres, o relato do presente assume contornos 

de protesto que dão continuidade a lutas contra conjunturas opressivas anteriormente 

vivenciadas e que se reforçam no momento da velhice. 

E são as personagens femininas as que se destacam, em um viés que enfatiza o 

confronto ao regramento social. Ao perderem seus papéis de reprodutoras e objetos 

eróticos, impõe-se às mulheres um processo de conscientização que assume contornos 

subversivos. Não se lhes permite, nas proporções em que é concedido aos homens, o uso 

do poder econômico como compensatório para camuflar perdas de status social. Para as 
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mulheres, a via disponível é a do confronto. Avançar além da submissão e do 

apaziguamento socialmente aceitáveis é mais difícil para o elemento feminino, envolve 

uma luta contra o exterior e contra a autopercepção assimilada; todavia, é mais marcante 

e definitivo como conquista pessoal. As mulheres tornam-se, assim, personagens 

ficcionais imensamente ricas e libertadoras.  

Maria, de Milamor, reclama por mais do que uma suposta dignidade edificante que 

considera tediosa. A personagem de Livia Garcia-Roza almeja um futuro, inclusive 

diferenciado do presente no qual se encontra; amadurecer, para ela, é assumir o direito ao 

desejo, sua trajetória constitui-se como um trabalho de redescoberta. Já o percurso de 

Luísa, de O planeta desconhecido e romance da que fui antes de mim, clama por 

pertencimento. Por meio da ação da escrita, recupera a história da avó, Ana, e integra-se 

a um círculo familiar de mulheres que a acolhem, como força e identidade, no momento 

da velhice. São ambos textos marcados por um olhar arrojado e capaz de conceber 

expectativas. Se falam de dores e da proximidade da morte, incluem também trajetórias 

identitárias em movimento, permitindo vislumbrar transformações efetivas em termos de 

figuração ficcional do idoso.  

Mudanças mais consistentes começam a ser vislumbradas na última década, espera-

se que com frutos que resultem em transformações de impacto positivo na realidade 

quotidiana dos idosos, distanciando-se de repetições de fórmulas estereotipadas e 

limitadoras. Alice, personagem de Maria Valéria Rezende, encontra no espaço das ruas e 

no movimento contínuo do corpo as condições de equilíbrio que lhe permitem suplantar 

a opressão filial aparentemente amorosa. Antonio silva e seus companheiros, de Valter 

Hugo Mãe, confrontam o doutrinamento religioso e social por meio da ação lúdica 

transgressora; e Ana, de Teolinda Gersão, relembra que sempre há mundos a descobrir, 

mesmo quando “se está só o dia inteiro, sentada numa poltrona, no pequeno quarto de um 

lar” (Gersão 2014: 83).  

Assim, apesar de um imaginário ainda negativo de que dá conta a maioria das 

narrativas ficcionais, de um lado e de outro do Atlântico, aponta-se para outros cenários 

possíveis, de maior convivência intergeracional e redistribuição de hierarquias, tarefas e 

afetos. 
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Ao seu papel de testemunho do passado, os idosos incorporam agora o registro do 

presente. São personagens que observam e relatam o que observam, cobrando o direito 

de reequacionar limites e o reconhecimento da multiplicidade de suas trajetórias, 

enriquecedoras, seja como vivência real ou material de criação literária. O caminho ainda 

é longo; porém, constrói-se inquestionavelmente. A própria velhice apresenta-se em si 

mesma também como um espaço de anseios, medos, esperanças e memórias em contínua 

construção e, o que é essencial, envolvendo visões múltiplas, heterogêneas, tais como 

aquelas que aqui nos propusemos explorar. 
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