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Como acontecimento, a velhice coloca 

inúmeras questões por meio das diferentes 

modificações que se processam nos laços 

sociais, na imagem, no corpo e nas relações 

como o Outro. Se delas ninguém escapa e 

nenhuma fuga é possível, não há outra saída 

senão suportar e conduzir seus efeitos 

criando escritas possíveis. 

Ângela Mucida 



 

RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa a construção do discurso sobre a velhice na prosa de 

Moreira Campos (1914- 1994). Para isso, elegemos os contos: “Os pesados 

lagartos”, “As velhas”, “O grande medo” e “Os fantasmas” inseridos na obra O 

puxador de terço (1969). Nas narrativas de Moreira Campos, as personagens 

idosas encontram-se representadas como pessoas solitárias que travam 

verdadeira batalha, às vezes, com elas próprias, para manter-se em diálogo 

com o mundo circundante, seja o familiar, seja o social, e é sobre esse aspecto 

que esta análise se detém. Dessa forma, propomo-nos observar como a 

velhice ganhou e vem ganhando figuratividade nas narrativas literárias, em 

particular na ficção contística de Moreira Campos, procurando perceber o que 

há de singular e de diferente com a representação do velho na literatura da 

modernidade. O trabalho compreende o contexto social no qual a obra se 

insere, promovendo diálogos entre ambos a fim de evidenciar de que forma a 

vida social e histórica se configura nos contos aludidos. Para discutir e 

estabelecer relações do texto literário com a realidade social, buscamos apoio 

no método de estudo de Candido (1967), presente no livro Literatura e 

sociedade. No que concerne à discussão acerca da modernidade manifesta 

neste estudo, contamos com a contribuição de Berman (2007), inserida em 

Tudo que é sólido desmancha no ar. As discussões sobre velhice têm como 

aporte teórico o pensamento de Beauvoir (1990), Secco (1994) e Bosi (1994). 

A dissertação demonstrou que as narrativas analisadas, compreendendo a 

velhice em sua dimensão histórica e social, põem em destaque alguns 

procedimentos excludentes dispensados aos velhos na sociedade moderna 

capitalista: desvalorização, abandono e ausência de projetos que reintegre os 

idosos à sociedade, fazendo-os sentirem-se úteis.  

 

Palavras-Chaves: Moreira Campos, Representação, Velhice, Solidão.  

 
 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study analyzes the construction of the discourse on old age in Moreira 

Campos’ prose (1914- 1994). In order to achieve our goal, we chose the short 

stories: “As velhas”, “A antiga fada”, “Os fantasmas”, “O grande medo” e “Os 

pesados lagartos”, which are present at the book O puxador de terço (1969). In 

the narratives of Moreira Campos, older characters are represented as lonely 

people facing real battles, sometimes even with themselves, to keep a dialogue 

with the surrounding world whether is their family or the social environment and  

this analysis focuses on this aspect. Therefore, we propose to observe the way 

old age has gained a figurative character in literary narratives, particularly in 

Moreira Campos’ short story fiction, trying to notice what makes it singular and 

different when it comes to old people representation in modern literature. This 

research comprises the social context in which the books are placed, promoting 

a dialogue that shows how the social and historical life are set in the alluded 

short stories. Literatura e Sociedade (1967), by Candido, supports the 

discussion and establishment of the literary text relation with the social reality. 

Regarding the discussion that we bring about modernity, the ideas of Berman 

(2007), in Tudo que é sólido desmancha no ar, are extremely important. Old 

age discussions have as theoretical support the thought of Beauvoir (1990), 

Secco (1994) and Bosi (1994). The dissertation shows that the narratives 

analyzed, including old age in its historical and social dimension, highlight some 

exclusive procedures dispensed to old people in capitalist modern society: 

devaluation, abandonment and absence of projects to reintegrate the elderly to 

society making them feel useful. 

Keywords: Moreira Campos, Representation, Old age, Solitude 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

Já não se morre de velhice  

nem de acidente nem de doença,  

mas, Senhor, só de indiferença. 

Cecília Meireles 

 

Esta pesquisa se apresenta com o título O eclipse da existência, 

pois tematiza a velhice, essa fase eclipsada, total ou parcialmente obscurecida 

pela interposição do culto ao novo, pelo desrespeito aos seus passos mais 

lentos, pelo preconceito a sua pele enrugada e a seu olhar para o passado. 

Aqui buscamos entender como a sociedade brasileira, ao se apropriar do 

modelo de vida social criado pela civilização moderna ocidental, engendrou a 

supervalorização à juventude e relegou a velhice ao status de inutilidade, de 

fardo, de traste, de “coisa” do passado, totalmente destituída de valor. 

Sabemos que a velhice foi um tema caro à literatura de diferentes épocas e 

gêneros literários diferentes, da infantil tradicional aos textos literários da 

modernidade e que integrou a literatura nos mais variados contextos culturais. 

Não obstante a isso, ao aprofundarmos nossos estudos sobre os velhos, 

encontramos que, em grande parte das sociedades ocidentais, desde as pré-

históricas, estes tiveram formas antagônicas de tratamento: ou eram vistos 

como sábios ou eram relegados à marginalização.   

Se, conforme Beauvoir (1990), no capítulo “A velhice nas sociedades 

históricas”, do livro A Velhice, essa marginalização se dá, segundo cada 

comunidade, desde tempos imemoriais, é também indiscutível que o advento 

da modernidade potencializou a exclusão das pessoas que não acompanham o 

ritmo acelerado imposto pelos tempos modernos.  

Em semelhante perspectiva, Bosi (1994) afirma que “a sociedade 

industrial é maléfica para a velhice”, pois, fora do mercado de trabalho, os 

velhos perdem o status tanto de produtor como de reprodutor e são concebidos 

como seres improdutivos nessa cadeia de produção e industrialização. 

Improdutivos aos olhos de quem pensa a vida pela lógica da aceleração do 
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tempo, do maquinismo desenfreado caracterizador da sociedade do capital, ao 

contrário do que ocorre com o tratamento dado aos velhos nas sociedades 

mais tradicionais, como em algumas da África. Nessas, para Seco (1994), a 

forma comunitária de viver, sem o confronto de classes sociais, concebe “o 

envelhecimento como fonte de experiência e o idoso, como guardião das 

tradições. O papel social do ancião [é] o de conselheiro, elo entre as origens e 

os deuses”. 

De acordo com as leituras realizadas sobre a velhice, percebemos 

que esse é um tema que ainda causa desconforto e sobre o qual muitos 

preferem não pensar. Tal comportamento, entretanto, implica a não observação  

de como a nossa sociedade tem tratado os que chegam a uma idade 

avançada. Em consequência disso, não apenas nos esquivamos de uma 

responsabilidade social para com o outro, mas também nos negamos a refletir 

sobre nosso próprio futuro. 

Instigados por essas questões, propomo-nos a observar como a 

velhice ganhou e vem ganhando figuratividade nas narrativas literárias, em 

particular na ficção contística de Moreira Campos, procurando perceber o que 

há de singular e de diferente com a representação do velho na literatura da 

modernidade. 

Com esse propósito, dentre as muitas narrativas que versam sobre 

essa temática, escolhemos a obra O puxador de terço (1969), do cearense 

Moreira Campos. Nosso trabalho traz, assim, contribuições aos estudos 

literários em geral, e, em particular, à exegese de Moreira Campos, na medida 

em que estuda a obra do contista sob uma perspectiva ainda não trabalhada.  

Ainda que, em outros livros de contos, Moreira campos também 

tenha abordado a velhice, optamos pelo Puxador de terço por, nesse livro, 

termos três narrativas nas quais temos uma velha como protagonista: “As 

velhas”, “Os fantasmas” e “O grande medo”. Além dessas três, o livro traz 

ainda o conto “Os pesados lagartos”, dessa vez, com um velho como 

personagem principal.  

A fim de mostrar como o objeto de nosso estudo trata a questão, o 

presente trabalho se ocupa de uma investigação literária acerca dos referidos 

contos, procurando, nestes, analisar como se configura a velhice. Esta 

pesquisa pretende ainda analisar o vínculo entre a obra e o ambiente sem 
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deixar de considerar o fato estético, ou seja, a crítica social não pode deixar de 

relevar o elemento interno, como diz Candido (1967, p. 4): “Sabemos, ainda, 

que o externo (no caso o social) importa, não como causa, nem como 

significado, mas como elemento que desempenha certo papel na constituição 

da estrutura, tornando-se, portanto, interno”. 

Partimos da hipótese de que provenientes de realidades de vidas 

diversas e ocupando espaços distintos, os idosos ou idosas estão 

representados como pessoas solitárias que travam verdadeira batalha, às 

vezes, com elas próprias, para manter-se em diálogo com o mundo 

circundante, seja o familiar, seja o social. Nessa perspectiva, observamos que 

dos cinco contos que compõem o corpus desta pesquisa, em nenhum temos o 

idoso como narrador. Cogitamos se essa estratégia narrativa pode refletir o 

processo de esvaziamento discursivo imposto à velhice. 

Para fundamentar as discussões sobre velhice, esta dissertação tem 

como aporte teórico o pensamento de Beauvoir (1990), Secco (1994) e Bosi 

(1994). No que concerne à discussão acerca da modernidade manifesta neste 

estudo, contamos com a contribuição de Berman (2007), Benjamin (2012), 

Lowy e Bensaïd (2000). Sendo o texto literário a matéria desta pesquisa, para 

fundamentar esta análise estética, tomamos o pensamento de Candido (1976), 

e Benjamin (2012).  

A presente dissertação encontra-se dividida em três capítulos, a 

saber: o capítulo primeiro, “Da escrita da vida à escrita da arte”, está 

organizado em três partes 1. “Moreira Campos – o artífice da contística 

cearense”, ocupa-se da apresentação do contista, destacando sua biografia, 

situando-o na agremiação a qual pertence e destacando sua produção literária. 

A segunda parte, “Percorrendo caminhos, a obra, segundo seus leitores”, 

aborda de maneira geral o pensamento da crítica sobre a obra do autor, dando, 

entretanto, maior destaque à fortuna crítica que consideramos mais pertinente 

ao nosso trabalho. Por fim, a última parte, “O puxador de terço”, debruça-se 

sobre o livro, no qual estão inseridos os contos que compõem o corpus desta 

pesquisa, destacando sua publicação, as temáticas das demais narrativas e o 

procedimento técnico ou meios expressivos adotados pelo autor. 

O segundo capítulo, “O eclipse da existência” também encontra-se 

dividido em três partes. Na primeira, “Considerações sobre a velhice”, 
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discutimos a dificuldade de se conceituar a velhice e apresentamos, nas duas 

partes seguintes, as contribuições de cada uma das autoras aqui adotadas. Em 

“Quebrando a conspiração do silêncio”, apresentamos o pensamento de 

Simone de Beauvoir, que acusa a sociedade de silenciar sobre a questão dos 

velhos, destacando o percurso de como a velhice foi historicamente tratada em 

sociedades diversas, como foi retratada na Bíblia e nas comédias de autores 

clássicos. O intuito é verificarmos em que medida essa forma de representação 

permaneceu ou sofreu variação devido ao contexto da modernidade, em 

narrativas do século XX. Ainda nesta parte, trazemos a colaboração de 

Carmem Lucia Tindó Secco, que faz eco à pesquisa de Beauvoir, pontuando o 

tratamento dispensado à velhice na África tradicional, a discriminação dos 

velhos a partir da Revolução Industrial e ainda a abordagem dessa temática 

pela literatura, da Idade Média ao século XX. Por fim, a terceira parte, 

“Expondo a ferida aberta: a velhice oprimida, despojada e banida”, conta com a 

denúncia de Ecléa Bosi sobre o tratamento aviltante a que os velhos são 

submetidos nas sociedades industriais. 

O terceiro capítulo, “A existência eclipsada: medo, solidão e 

abandono na velhice”, ocupa-se das análises das narrativas que têm como 

protagonistas personagens idosas. Dividido em quatro partes: “Figurações da 

velhice em contos de moreiriano”, “De desejo e de abandono”, “Ideia de um 

quadro antigo: as duas velhas” e “O medo nosso de cada dia”, buscamos 

verificar como os procedimentos estéticos adotados pelo autor problematizam 

as figurações da velhice dentro do contexto da modernidade, e se a escrita 

moreiriana pode ser lida como uma crítica à forma como os velhos são tratados 

nas sociedades modernas.  
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Capítulo 1  

Da escrita da vida à escrita da arte 
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1.1 Moreira Campos – o artífice da contística cearense 

 

Bom pela essência, pela verdade de arte, 

pelo que é, pelo estilo, conivente, claro, 

gostoso. 

Guimarães Rosa 

  

Interiorano da cidade de Senador Pompeu, Ceará, Moreira Campos 

nasce em 1914 e aos 16 anos muda-se juntamente com seu pai, Francisco 

José Gonçalves e sua mãe, Adélia Moreira Campos para a capital do Estado. 

Os dois anos seguintes seriam de grandes perdas para o futuro escritor: em 

1931, morre seu pai e no ano posterior, sua mãe. Tal fato o impõe a 

necessidade de interromper os estudos por seis anos e entrar para o mercado 

de trabalho.  

Posteriormente, retoma os estudos, conclui o ensino secundarista e 

na sequência ingressa na Faculdade de Direito do Ceará, de onde sai formado 

seis anos depois. Se a universidade o fez “doutor” em Direito, a vida o fez 

professor, sonho que o próprio Moreira Campos confessa sempre ter 

alimentado. Assim, dos colégios onde iniciou a vida docente até a Universidade 

Federal do Ceará, foi o caminho quase natural, onde exerceu, no curso de 

Letras, o cargo de professor de Literatura Portuguesa. 

Exigente para com o novo ofício, matricula-se no curso de Letras 

Neolatinas da hoje extinta Faculdade Católica de Filosofia do Ceará, já que 

assim considerava mais conveniente para com seu novo cargo. Na 

Universidade Federal do Ceará, foi além de professor, também Pró-Reitor de 

Graduação e, em 1992, foi contemplado com o diploma de Professor Emérito.  

Exercendo participação ativa na vida intelectual de Fortaleza, 

Moreira Campos foi membro da Academia Cearense de Letras, da Academia 

de Língua Portuguesa e também da agremiação Clube de Literatura e Arte 

Moderna que ficou conhecida com CLÃ.  

O grupo CLÃ, consoante Azevedo (1976), surge no Ceará na 

década de 40 e tem papel fundamental para a consolidação do Modernismo 

cearense. Sua origem remota à realização do I Congresso de Poesia do Ceará, 

nos conturbados anos da Segunda Guerra Mundial, fato que causou revolta por 
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parte de alguns por considerar inconcebível se falar em poesia quando o 

mundo vivia uma de suas piores guerras.  

Não obstante, o grupo CLÃ tornou-se bastante profícuo para as 

letras cearenses, e Moreira Campos, um dos seus mais ilustres representantes, 

exerceu ativa participação nas publicações da revista do grupo. De acordo com 

Andrade (2009), dos 29 números que compõem a coletânea da revista CLÃ, 

Moreira Campos publicou em 13, tendo sido, inclusive, na revista, sua primeira 

publicação com o conto “Náufragos” em 1948, anterior a de seu primeiro livro 

Vidas marginais de 1949. 

Como integrante do CLÃ, Moreira Campos faz parte de uma geração 

comprometida com a inserção da literatura cearense em âmbito nacional. Entre 

os seus pares, destacamos os nomes de alguns outros escritores também 

caros à literatura do Ceará: Antônio Girão Barroso, Braga Montenegro, João 

Clímaco Bezerra e Milton Dias. 

Moreira Campos notabilizou-se pela qualidade de seus contos, os 

quais se inscrevem em várias antologias tendo inclusive alguns traduzidos para 

outras línguas, como o francês, alemão, inglês, o japonês, espanhol e o 

hebraico.  

Tendo publicado um livro de poesia Momentos (1976), é, no entanto, 

na narrativa curta que Moreira Campos ganha maior destaque. Sua obra é 

composta por Vidas marginais (1949), Portas fechadas (1957), As vozes do 

morto (1963), O puxador de terços (1969), Contos escolhidos (1971), Os doze 

parafusos (1978), Contos (1978), 10 contos escolhidos (1981), A grande mosca 

no copo de leite (1985) e Dizem que os cães veem coisas (1987).  
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1.2 Percorrendo caminhos: a obra, segundo seus leitores 

 

No estilo certamente residirá uma das 

grandes forças da arte de Moreira 

Campos. Sem se afastar do clássico, sem 

prestidigitações sintáticas, sem 

recorrências à terminologia popular, 

constrói ele o seu material de expressão, e 

o faz com a consciência e a serenidade de 

um verdadeiro mestre. 

Braga Montenegro 

 

Na incursão pela fortuna crítica sobre Moreira Campos, encontramos 

dois importantes trabalhos que por se debruçarem sobre toda a obra do 

contista, tornam-se referências obrigatórias para o estudo analítico da obra do 

autor: O discurso literário em Moreira Campos (MONTEIRO, 1980) e A ordem e 

a desordem na escritura de Moreira Campos (LIMA, 1993). Em ambas as 

pesquisas, os autores se voltam para as características narrativas moreirianas, 

buscando, nestas, dados que possam ser tomados como definidores da 

narrativa do contista. 

Em O discurso literário de Moreira Campos (1980), Monteiro divide a 

obra moreiriana em duas fases: a primeira impressionista, e a segunda realista. 

Essa primeira fase, seria representada pelos dois primeiros livros de Moreira 

Campos, Vidas Marginais (1949) e Portas Fechadas (1957). De acordo com 

Monteiro (1980), alguns traços recorrentes como “a valorização dos efeitos 

sinestésicos”, “a valoração dos estados sensoriais” e “a alternância de luz e 

sombra, de silêncios e sussurros” permitem filiar a escrita inicial de Moreira 

Campos ao impressionismo.  

Para o estudioso, esses e demais elementos impressionistas podem 

ser observados na ficção moreiriana: 

 
É fácil identificar esses e outros traços em cada página de 
Vidas marginais. Um inventário das ocorrências de elementos 
visuais, no livro mencionado, indica uma acentuação das 
formas, sejam elas referentes a personagens ou a ambientes e 
paisagens, como se deduz das seguintes expressões: “dobras 
largas” (p. 9), “meninos caneludos e remelentos” (p. 10), 
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“mesas amplas” (p. 10), “cajueiro enorme” (p. 23) “águas largas 
do rio” (p. 26) (...) “largos prados” (p. 76), “casarão de largos 
alpendres” (p. 78) etc. Em Portas fechadas verifica-se a mesma 
constatação: “cabelos longos” (p. 13), “copa larga da 
mangueira” (p. 27) (...) “mãos longas de dedos finos nas 
pontas” (p. 76), “largos alpendres” (p. 90), “figura grande e 
branca” (p. 221) etc. (MONTEIRO, 1980, p.18 e 19). 

 
Além desses aspectos, Monteiro destaca ainda que a esse 

recorrente efeito de amplidão e largura, o contista contrapõe o aspecto de 

estreiteza, embora em menor escala: 

 
A estreiteza é geralmente associada à angústia e funciona 
mais como um símbolo de estados depressivos. No caso de 
personagens, há um enfoque na depreciação física, que 
responde por uma série de conotações negativas. Em Vidas 
marginais, por exemplo, existem alusões a “braços magros” (p. 
24), “cachorro magro” (p. 25) “criatura magra angulosa” (p. 55) 
etc. Em Portas fechadas, semelhantemente: “rosto magro” (p. 
22), “pescoço magro” (p. 64), (...) “cabeças angulosas dos 
joelhos” (p. 121) etc.  (MONTEIRO, 1980, p.19). 

 

Essa atenção à magreza, ainda na visão de Monteiro (1980), só se 

faz presente quando a intenção do contista é impressionar o mundo dos 

sentidos, o que irá diferir dos contos realistas. Nessa fase, a magreza é 

aproveitada como “componente de novos esquemas descritivos”, pois que é 

“retratada mais como um recurso de intensificação que busca apelar para uma 

rede de associações complexas” (MONTEIRO, 1980, p.19). 

Já a publicação de As vozes do morto (1963) marcaria um período 

de transição na escrita do contista. Para o ensaísta, a escrita moreiriana sofre 

um processo de transmutação das tendências impressionistas “num realismo 

mais sóbrio e de meias palavras” (MONTEIRO, 1980, p. 15).  

De acordo com o autor, embora ainda seja possível encontrar, em 

As vozes do morto, recursos estilísticos comuns ao impressionismo, como o 

recorrente jogo de sensações e o uso de sinestesias, há nesse livro: 

 
Um desejo de intensificação dos pormenores significativos, 
sem muita participação emotiva. Há um sentido maior de 
contemporaneidade e de presentificação dos episódios. Ao 
contrário das obras anteriores, já se define a tendência para 
uma redução dos aspectos informativos, o que acarreta uma 
notável brevidade e concisão da narrativa (MONTEIRO, 1980, 
p. 26). 
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Já a segunda fase, ou seja, a realista, firma-se, na visão de Monteiro 

(1980), com a publicação de O puxador de terços (1969). A partir de então as 

demais obras narrativas do autor: Os doze parafusos (1978), Contos 

Escolhidos (1971), A grande mosca no copo de leite (1985) e Dizem que os 

cães veem coisas (1987) pertencem a essa última fase. 

 
Nos últimos livros, O puxador de terço e Os doze parafusos, o 
impressionismo cede lugar, embora sem desaparecer 
totalmente, a uma atitude mais realista, orientada para a 
observação e análise da realidade, para o excesso de 
minúcias, para uma maior objetividade na interpretação da 
existência. Quanto à forma de expressão, tal atitude implica um 
desejo de retratação fiel das personagens, como o 
aproveitamento de uma linguagem sem rebuscamentos e muito 
concisa, sem interferência do narrador (MONTEIRO, 1980, p. 
29).    

 
Essa divisão em duas fases, uma impressionista e outra realista, é, 

entretanto, contestada em Moreira Campos: a escritura da ordem e da 

desordem por Batista Lima, (1993). Para esse autor, a obra do contista faz 

incursões pelo Impressionismo, pelo Neorrealismo e pelo Neonaturalismo, 

estando as características dessas correntes disseminadas à vontade em 

qualquer dos livros de Moreira Campos. 

Se considerarmos que, na obra de Moreira Campos, há a presença 

marcante de temas e situações que foram caras ao Naturalismo, somos 

levados a concordar que a escrita moreiriana traz sim marcas do referido estilo 

de época. Entre elas, podemos destacar a temática do adultério, do patológico, 

das deformações físicas e psicológicas, da descrição de situações 

deprimentes, tudo isso envolvido por um determinismo que acentua a visão 

pessimista. Essa nossa observação poderá ser melhor comprovada ainda 

neste capítulo, quando apresentamos as temáticas recorrentes de O puxador 

de terço. 

No que concerne às temáticas privilegiadas pelo contista, Monteiro 

(1980) defende que o universo literário de Moreira Campos se organiza em três 

dimensões temáticas que representam forças inerentes à existência humana. 

São elas: a força de criação, a força de destruição e a força sobrenatural. Os 

conteúdos temáticos desenvolvidos por Moreira Campos são, assim, extraídos 

de cada uma dessas vertentes.  
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Dessa forma, a força de criação acolhe os temas que tratam do 

erotismo em suas múltiplas manifestações. A esse respeito, é esclarecedora a 

seguinte passagem do conto “O buraco da fechadura” no qual o padrasto, em 

um explícito episódio de voyeurismo, expia, inflamado de desejo, a nudez da 

enteada enquanto esta toma banho: 

 
Esperava que ela fechasse o rádio, após a novela, desse volta 
à chave da porta do quarto e saísse dali para o banheiro no 
corredor, com a toalha no ombro, a saboneteira na mão, os 
cabelos fartos, que os dedos longos de unhas esmaltadas 
ajeitavam num toque rápido. Então ele se levantava, os 
ouvidos, mais do que nunca, presos a rumores conhecidos, 
decorados: o bater da porta do banheiro, a modinha que ela 
cantava, decerto examinando os dentes alvos e bem feitos 
diante do espelhinho da caixa embutida, já nua, o ventre 
comprimido contra a grande pia; a descarga do sanitário; a 
seringada do bidé; até o atrito da saboneteira de metal contra o 
azulejo do depósito de roupa suja. Era preciso chegar à porta 
do banheiro antes do jato de água no boxe, que a cortina de 
plástico vedava. Ou esperar a volta, quando ela já vinha se 
enxugando, secando os cabelos, atirada para frente, os 
abundantes cabelos também. Aqueles quadris fortes, a cintura 
partindo-se, estrangulada! (CAMPOS, 1969, p. 108). 

  
Outra temática bastante recorrente na ficção do autor é o adultério. 

Presente em inúmeras narrativas, como no conto “Banho de bica”, em que a 

esposa, ao chegar em casa debaixo de uma forte chuva, flagra o marido com a 

empregada nova, como podemos observar na seguinte passagem:  

 
Alcançou a varanda, gotejante. Limpou os sapatos no capacho. 
A porta estava encostada. Sentiu mais uma vez a 
irresponsabilidade de sempre. Entrou, e surpreendeu o marido 
no banho de chuva na bica da cozinha com a empregada nova. 
Ele de cuecas e ela com o próprio vestido do corpo, os fortes 
pelos espalhados e grudados ao pano molhado (imagem que 
jamais esqueceu). Na mesa da cozinha, a garrafa de uísque e 
o prato de linguiça com farofa. A empregada correu, também 
gotejante, a mão espremendo os cabelos na nuca, numa 
tentativa de disfarce, e trancou-se no quarto (CAMPOS, 1995, 
p. 87).   

 
O sadomasoquismo, a prostituição, a pedofilia, a homossexualidade 

e ainda o “amor puro e tranquilo na rotina da existência” (Monteiro, 1980, p. 40) 

têm também espaço garantido nas narrativas moreirianas. Sobre o tema da 

homossexualidade, por exemplo, observamos aqui a passagem do conto “Irmã 

Cibele e a Menina”, no qual uma nova órfã é alvo dos desejos da referida irmã: 
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Irmã Cibele alcançou a menina no corredor do dormitório, 
depois de ainda consultar pela porta onde há a cortina. Estava 
muito em cima da menina, e sem palavras, que foram 
articuladas num sopro: 

– Seus seios estão ficando lindos... 
A menina propriamente não se surpreendeu. Teve receio, 
porque também olhou para os lados, para a porta da cortina. 
Tremia. Irmã Cibele também tremia e ofegava, as narinas 
acesas. Quis ver-lhe os seios, e ela mesma os procurava, as 
mãos muito ágeis. Perdia a cabeça. Beijou-os, e agora os 
sugava, babando-se e repetindo incoerências: 
– Ahnn! (CAMPOS, 1995, p. 70).   

 

  
À dimensão temática que representa a força de destruição se ligam 

temas de fatalismo. Na visão de Monteiro (1980): 

 
Reforçando a ideia de instabilidade, do devir, da dialética entre 
o ser e o não ser, a cosmovisão de Moreira Campos detecta o 
absurdo da fatalidade, atuando no sentido da anulação dos 
anseios humanos. O homem é um joguete de uma força 
inexplicável, imbatível, inexpugnável, contra a qual ele nada 
pode fazer (Monteiro, 1980, p. 50).  

 
A esse respeito, muitos são os contos que nos poderiam servir de 

ilustração, como “Lama e Folhas”, uma das narrativas mais emblemáticas 

desse fatalismo. Evitando, contudo, a repetição, preferimos aqui a passagem 

do conto “Dizem que os cães veem coisas”. Neste, narra-se uma festa de 

aniversário na piscina da mansão de uma senhora rica. Paradoxalmente, em 

um momento de celebração à vida, a morte, nomeada apenas pelo pronome 

Ela, faz-se presente. Entre bebidas, paqueras e conversas várias, as crianças 

são vigiadas pelas babás das madames. Na hora em que o almoço é servido, 

uma personagem, Lenita, sente a falta de seu filho, Netinho: 

 
– Cadê o Netinho? Cadê? 
As águas da grande piscina eram tranquilas, apenas levemente 
franjadas pelo vento. Boiava sobre elas uma carteira de 
cigarros vazia. Mas a moça que se aproximava parecia divisar 
um corpo no fundo, preso à escada. Voltaram a afastar Lenita, 
o marido a envolveu nos braços possantes, talvez procurando 
refúgio também. O campeão de vôlei atirou-se à piscina e veio 
à tona sacudindo com a cabeça os cabelos longos: trazia sob o 
braço um corpo inerme, flácido, de apenas quatro anos e de 
cabelos louros e gotejantes. 
O médico novo, de calção, tentou a respiração artificial, e boca-
a-boca (os lábios de Netinho estavam arroxeados), e levantou-
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se sem palavras e sem olhar para ninguém. Lenita soltou-se e 
agarrou-se ao filho: 
- Acorde, acorde! Pelo amor de Deus, acorde! (CAMPOS, 
1995, p. 154).   

 
Nessa vertente, ainda de acordo com Monteiro (1980), são tratados 

temas “da subvida, da miséria, da doença incurável e, consequentemente, da 

morte” (Monteiro, 1980, p. 50). Sobre esse aspecto, é relevante a passagem do 

conto “Os meninos”, que narra a morte de uma mulher. Esta, acompanhada 

apenas pelas duas crianças que cria, morre esvaindo-se em fezes. 

 
No último alento, vacilante, procurou agarra-se à mão do 
menino. Os dedos magros escaparam, e ela caiu sobre a velha 
cama de ferro deixada no canto da sala escura, batendo com a 
cabeça, secamente, contra a parede. Teve estremecimentos e 
aquietou-se na posição ridícula: as pernas fora da cama, a 
cabeça forçada para frente. Continuava a esvair-se pelas 
pernas, roída pela mesentérica. O menino, espantado, saltara 
para cima da mala e a menina recostou-se à parede, medrosa, 
os braços cruzados nas costas (CAMPOS, 1995, p. 105). 
   

Já a força sobrenatural, ainda consoante o entendimento do autor, 

seria a convergência das duas primeiras forças, a qual não oferece nenhuma 

explicação, nem para vida, nem para morte. “Apenas a retratação, a revelação 

do absurdo, num universo cheio de tristezas e misérias” (Monteiro, 1980, p. 

58).  

A partir disso, Monteiro afirma que Eros e Thanatos são 

simbolizados nos contos moreirianos pela tensão entre a criação e a 

destruição. “Eros, impulso para o surgimento da vida, de suas mazelas e 

desgraças. Thanatos, o peso que esmaga os valores construídos, as 

aspirações e anseios, os sonhos e ideais” (MONTEIRO, 1980, p. 39). Não cabe 

ao homem, então, o domínio de sua própria existência, uma vez que forças 

superiores inexplicavelmente exercem um controle sobre a vida, fazendo do ser 

humano mero joguete do destino. 

É dessa constante batalha entre o homem e a fatalidade que 

emergem as temáticas do contista: o homem resignado ou insubmisso ao seu 

destino, ou como já pontuou Azevedo (1984) “Em Moreira Campos o que mais 

importa são os dramas da alma humana” (AZEVEDO, 1984, p. 46), pois a 

matéria-prima dos seus contos está na vida. 
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Em Moreira Campos: a escritura da ordem e da desordem, Batista 

Lima (1993) defende a tese de que “na maioria dos seus contos, [Moreira 

Campos] desarruma literariamente todo o universo de sua criação como 

primeiro passo para chegar a uma arrumação própria, pessoal, onde se fundam 

as principais características de seu estilo.” (LIMA, 1993, p. 13) É dessa 

conclusão que o autor escolhe o tema: Ordem e desordem na escritura de 

Moreira Campos, identificando a morte como “principal elemento 

desordenador”.  

 
O componente principal da desordem na obra de Moreira 
Campos é a corrosão. Esta pode até ser considerada como 
resumo de todos os elementos da desordem, tanto que, só por 
uma questão de método e análise, estudaremos, nos três itens 
seguintes a este, os agentes da desordem, que poderiam ser 
agentes da corrosão, os elementos deformadores dos 
personagens, que poderiam ser elementos corrosivos dos 
personagens, e a morte, que é o clímax da corrosão, deixando 
depois de si apenas a desintegração da matéria (LIMA, 1993, 
p. 33). 

 

É interessante perceber que, ao trabalhar a obra de Moreira Campos 

sob a ótica da ordem e da desordem, Lima (1993), de certa forma, retoma um 

ponto também discutido por Monteiro (1980), a força de criação e a força de 

destruição, como visto anteriormente.  

Acerca dessa dicotomia ordem e desordem presente na obra 

moreiriana, vale recordar o que diz Zygmunt Bauman (1999) sobre a busca da 

ordem, espécie de referencial da modernidade. Na visão do autor: 

 
Um mundo ordeiro é um mundo no qual "a gente sabe como ir 
adiante" (ou, o que vem a dar no mesmo, um mundo no qual 
sabemos como descobrir — com toda certeza — de que modo 
prosseguir), um mundo no qual sabemos como calcular a 
probabilidade de um evento e como aumentar ou diminuir tal 
probabilidade (BAUMAN, 1999, p. 10). 
 

A manutenção dessa ordem, entretanto, parece ao sociólogo uma 

tarefa impossível à própria modernidade: “Dentre a multiplicidade de tarefas 

impossíveis que a modernidade se atribuiu e que fizeram dela o que é, 

sobressai a da ordem”. Para o autor, a modernidade sempre terá, além dessa 

face ordeira, uma outra face àquela oposta: o caos, pois “ordem e caos são 

gêmeos modernos”. 
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A ordem é o contrário do caos; este é o contrário daquela. 
Ordem e caos são gêmeos modernos. Foram concebidos em 
meio à ruptura e colapso do mundo ordenado de modo divino, 
que não conhecia a necessidade nem o acaso, um mundo que 
apenas era, sem pensar jamais em como ser (BAUMAN, 1999, 
p. 12). 

 
De acordo com o raciocínio de Bauman, a existência moderna 

caracteriza-se pela sua bifurcação em ordem e caos. Vista por esse prisma, a 

obra de Moreira Campos, lida à luz da ordem e da desordem, reflete-se como 

espaço de tensão, próprios dos textos literários da modernidade.  

Lima (1993), entretanto, apresenta um fator novo em sua análise: a 

corrosão nas narrativas moreirianas como principal componente da desordem, 

atingindo personagens e ambientes. Essa desordem se manifesta de formas 

diversas, como através de derrocadas profissionais ou familiares. Sobre essa 

questão, é bastante representativo o conto “Os moradores do casarão”. Este 

narra a decadência de uma família, fato refletido nas personagens e no próprio 

casarão, há tempo imponente, mas que se deteriorou, tornando-se um lugar 

tenebroso e sombrio. Dessa narrativa, destacamos aqui a seguinte passagem: 

 
A única amiga que a visita diz que a vida dela dá um romance. 
O casarão. A posição social de outrora. A educação dela: o 
piano, a aula particular de francês, o curso de pintura com irmã 
Honorine. Tudo se foi acabando. Os mortos são retratos no alto 
das paredes. Galeria de retratos, o do pai, imponente, o cabelo 
partido ao meio, certa ironia nos olhos, ao tempo em que foi 
secretário de estado e diretor do grande hospital (CAMPOS, 
1995, p. 136). 

 
Ainda de acordo com Lima, a corrosão se manifesta também através 

de agentes vivos como a presença da mosca e da deformação das 

personagens devido a doenças. No conto “A mosca, a pasta e os sapatos”, 

observamos a doença deformando o velho, como podemos verificar nesta 

passagem: 

 
Sempre o silêncio entre duas palavras. Impossível admitir que 
aquele corpo enorme se reduzisse tanto, descarnado. Perdia-
se nas dobras do pijama, que o próprio doente apanhava com 
a mão para medir a magreza, com desgosto. As pernas secas 
(o luzidio do osso) repousadas na banqueta ali na 
espreguiçadeira. As unhas dos pés crescidas e curvas, o corte 
da operação no ventre em risca vermelha, ainda marcada pelos 
pontos como um zíper (CAMPOS, 1995, p. 123). 
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Pela compreensão de Lima (1993), para além desses recursos 

citados, é o tempo corrosivo o elemento deformador por excelência que atua 

sobre as personagens. Nesse sentido, já que nossa pesquisa trata sobre a 

figuração da velhice, entre os muitos agentes da corrosão apontados por Lima 

(1993), damos aqui destaque ao tempo. Esse elemento, intimamente ligado ao 

nosso tema, já que os velhos são inevitavelmente transformados por ele, pode 

ser observado em ação na passagem do conto “A virgem”: 

 
Nas sacadas do palacete debruçaram-se as filhas do Barão. 
Eram muito brancas, mangas de renda, estudaram piano e 
pintura. Liam francês: “Les sanglots longs des violons...”  
– Qu’est-ce que vous-avez dit? 
– Comment, mademoiselle? 
Envelheceram com bolsas nos olhos, compridos rostos de 
mamão-macho, a gordura dos braços apoiada sobre 
travesseirinhos de seda nas altas sacadas (CAMPOS, 1969, p. 
149). 

 
Para Lima (1993), a ação do tempo corroendo as personagens está 

presente em todos os livros do contista, ganhando destaque em Os doze 

parafusos e em O puxador de terço. A partir de passagens de diversos contos, 

o autor vai ratificando a recorrência de personagens envelhecidas, como o 

político velho e já sem fibra de “Suor e Lágrimas”; a velha Dadá, preta e 

volumosa, de “Varela”, entre outros, corroborando a preocupação de Moreira 

Campos em mostrar os detalhes do envelhecimento. 

Existe realmente em Moreira Campos uma galeria de velhos 

carcomidos pelo tempo o qual impregna sua marca de deterioração nas faces 

decrépitas dos velhos, no corpo deformado pela gordura ou pela doença: 

 
Comiam nos pratos de ágata com a colher. Havia as que 
rezavam e as que já mastigavam, mandíbulas sem energia 
como de fósseis, as bochechas em fole. A colher ia alcançar lá 
dentro o túnel da boca: restava apenas a proeminência do 
queixo, por onde escorria o caldo entre as mil rugas (CAMPOS, 
1969, p. 144). 
 

Além das deformações na anatomia, apontamos mais um aspecto 

da velhice ou da ação do tempo sobre essas personagens envelhecidas que é 

a perda do domínio da razão por muitos dos velhos moreirianos, como nessa 

passagem do conto “Os fantasmas”, de O puxador de terço: 
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A velha continua expectante de dia. Assunta, busca retalhos de 
conversa com o seu ouvido difícil, que a mão precisa amparar:  
– Hem? 
– Nada.  
“Está caduca” – quem o diz é a preta, quando a filha mais velha 
da velha vem em visita. Cochicha-lhe as suas queixas, revolta-
se (CAMPOS, 1969, p. 142). 
 

Acusados de caducos, os velhos não apenas são excluídos das 

conversas familiares, como também perdem o poder de decisão sobre coisas 

mínimas de suas vidas.  

De sua fortuna crítica, destacamos ainda o trabalho de Andrade 

(2009), O Clã de Moreria Campos: Aspectos sociais dos contos publicados em 

revista. Nesse estudo, a autora empreende a análise textual de contos 

moreirianos publicados na revista Clã, periódico de divulgação da agremiação 

artística Grupo Clã.  

Interessa a nossa pesquisa especialmente o capítulo no qual 

Andrade (2009) busca desvelar o caráter social desses contos, apresentando 

nestes “elementos do discurso que destacam uma singular visão crítica da 

sociedade através da caracterização das personagens e do meio em que estão 

inseridas” (ANDRADE, 2009, p. 7).  

 Pela a análise da pesquisadora em questão, há em Moreira 

Campos uma preocupação com os excluídos da sociedade, sem, no entanto, 

resvalar para o panfletário:  

 
Em Moreira Campos, como já foi dito, percebe-se uma 
tentativa,embora muitas vezes sutil, de retratar uma sociedade 
ignorada pelo olhar conformado dos que detêm o poder. Essa 
sociedade é representada através de personagens, que 
algumas vezes são imperceptíveis ao olhar atento do leitor, 
outras vezes estão bem nítidas,mas ainda assim, é preciso ler 
nas entrelinhas para chegar ao verdadeiro cerne de seus 
conflitos (ANDRADE, 2009, p. 41-42). 

 
Para desvelar essa sociedade sutilmente retratada pelo contista, a 

autora inicialmente divide os contos pelo espaço, rural ou urbano, no qual a 

história se passa. Dentro desse espaço, Andrade (2009) destaca as 

personagens nele inseridas, apontando para a existência de verdadeiros 

retratos rurais, urbanos e ainda retratos anônimos na narrativa moreiriana. Do 

meio rural, os agregados e os donos-de-terra; do meio urbano, os patrões, 
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chefes, funcionários e senhoras, e dos retratos anônimos, as empregadas 

domésticas. 

 Desse primeiro meio, destaca-se a figura do sertanejo, 

comumente explorado pelo donos-de-terra, incapazes de romper com um 

destino de pobreza ou mesmo miséria extrema, revoltados, mas impotentes 

diante das injustiças, conformados com a sina que os marginaliza. 

 
É o sertanejo representado em situações que fazem parte dos 
diversos contextos aos quais está exposto: o contexto do 
flagelado retirante, que, sem nenhuma perspectiva de vida, se 
entrega à própria sorte; a do agregado que vive sem 
esperanças, inconformado, trabalhando em terras que não são 
suas; ou até mesmo o do sertanejo que vive na simplicidade de 
seu dia a dia, lidando com os casos corriqueiros do cotidiano, 
aceitando as mazelas do próprio destino com resignação 
(ANDRADE, 2009, p. 42).   

 

Essa assertiva é facilmente comprovada pela autora quando analisa 

os três contos, “Náufragos”, “Tem dono” e “Portas fechadas”.   

Nessa primeira narrativa, é a ação da natureza que assombra a 

personagem. Esta teme ser tangida, novamente, de sua casa devido às 

intempéries da natureza, sendo dessa vez uma enchente: 

 
Esperava que o inverno parasse por uns dez dias. Ao contrário, 
a cheia aumentava, e a continuar assim, estaria de novo na 
miséria, jogado aí por esse mundo de meu Deus, sem ganho 
certo, dormindo de baixo dos pés de pau. Era homem vivido, 
estava com cinquenta anos. Vira muitas secas, anos escassos 
de chuva, gente se arrastando em molambos pelas estradas, 
sob sol de fogo, barriga vazia. Os urubus levantavam nuvens 
escuras no céu cinzento. E os homens caiam em cima de 
bichos mortos e devoravam os restos da carniça. Perseguiam 
lagartos no tabuleiro seco. Mães que vendiam as filhas por 
uma porqueira de dinheiro, porque já estavam no fim, sem 
forças no corpo e sem vontade na alma. Velho de respeito, 
dono de terra que possuíra gado, pedia esmola (CAMPOS, 
1996, p. 44). 
 

O segundo conto, “Tem dono”, aborda a aflição de um sertanejo 

entre a consciência de agir com honestidade ou realizar seu sonho. Nessa 

narrativa, a personagem encontra uma carteira recheada de dinheiro suficiente 

para tornar real seu sonho de ser dono da terra na qual trabalha, mas, ao 

descobrir, pela fotografia dentro da carteira, sua verdadeira dona, opta por 

devolvê-la. 
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Relanceou a vista em volta e apanhou a carteira. Meteu-se 
pelo mato e, debaixo da moita, os dedos trêmulos, contou o 
dinheiro: 3.600! Documentos, que não sabia ler. É d. Nenen de 
seu Janjão... A descoberta o contrariou [...] as ideias ainda 
estavam em tumulto (CAMPOS, 1996, p. 265). 
 

Em “Portas fechadas”, o drama desenrola-se sobre o abismo que 

separa os humildes dos poderosos. Nesse conto, uma moça, Raimunda, é 

picada por uma cobra. Seus dois irmãos vão à casa da família mais rica da 

região em busca do antídoto. Falta-lhes, no entanto, a coragem suficiente de 

incomodar, durante a noite, aquela família tão poderosa. Esperam amanhecer, 

mas o antídoto chega tarde demais, pois Raimunda já se encontra morta. 

Vicente esqueceu os olhos numa coluna. Movimentaram-se 
sob o terraço pisando de leve. De quando em quando, os olhos 
dos dois se cruzavam, meio encabulados, como se se 
recriminassem. Houve momento em que Vicente parou em 
frente à porta e firmou o nó dos dedos para as pancadas. Ficou 
indeciso. Era como se, de repente, surgisse em cada banda de 
porta e janela a figura seca de d. Cecília, cheia de nervuras, 
olhos parados e inquiridores (CAMPOS, 1953, p. 11)  

 
A passagem acima é reveladora do dilema vivenciado pelos dois 

irmãos, e sobretudo do quão intimidados ficam diante dos que detêm o poder. 

Sobressai-se o distanciamento social como uma barreira intransponível aos 

pobres irmãos. 

De acordo com o entendimento de Andrade (2009),  

 
Nos três contos analisados, é visível a preocupação do autor 
em retratar o homem em situações que fazem parte de seu 
cotidiano. O sertão e seu povo são apresentados 
realisticamente, com personagens típicas; algumas dessas 
personagens têm maior ocorrência, ganhando mais destaque 
nos contos: é notável perceber a incidência de tipos como o 
agricultor pobre, geralmente retratado na situação de 
agregado; dos donos-de-terra, que podem ser muito poderosos 
ou apenas pequenos proprietários, contudo, encontram-se num 
patamar acima dos agregados (ANDRADE, 2009, p. 54). 
 

Ainda sobre esses “retratos rurais”, a autora destaca a figura do 

donos-de-terra exercendo papel fundamental para a manutenção da falta de 

oportunidade a esses pobres sertanejos que são comumente explorados pelo 

patrão. 
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Essa preocupação com o retrato do social, está presente também 

nos contos onde o espaço é a cidade. Ali as relações são norteadas pela 

aceleração comum às grandes urbes. Nesses contos, o autor retrata tanto as 

relações intrafamiliares, bem como a relação dessas personagens com o seu 

meio e seu contexto histórico. É o que aponta Andrade (2009), por exemplo, na 

análise do conto “Suor e lágrimas”, o qual narra as agruras de uma esposa que 

tem o marido preso por ser acusado de ser simpatizante do comunismo e por 

conseguinte, contrário ao regime ditatorial. 

É interessante observar que Andrade (2009) destacou as figuras dos 

patrões, chefes, funcionários, senhoras e das empregadas domésticas. Não 

citou, contudo, as velhas e velhos, para usar o termo que o próprio Moreira 

Campos usava. De acordo com nossas observações, há também, nas 

narrativas de Moreira Campos, uma preocupação em retratar a velhice e suas 

implicações sociais, fato que retomaremos quando da análise dos contos que 

constituem o corpus dessa pesquisa. 

De forma mais setorizada, outros estudos também contemplaram a 

escrita do contista: Clã: trajetórias do Modernismo em revista (MORAES, 

2004), O riso ausente: desenho de infância em seis contos de Moreira Campos 

(SILVA, 2008), Dizem que os cães veem coisas: o transitar dos manuscritos 

(MELO, 2009), A dança dos pobres diabos: o idealismo neutralizado e a 

degradação dos personagens nos contos de Moreira Campos (PONTES, 

2011). Embora menos extensos, mas nem por isso menos importantes, citamos 

a palestra Moreira Campos e arte do conto (AZEVEDO, 1984) e o estudo A 

versatilidade temática em Moreira Campos (ALBUQUERQUE, 1985). As 

referências à obra do autor se fazem presente ainda em publicações 

concernentes à história literária: História da literatura brasileira (MOISÉS, 

2001), A literatura no Brasil (COUTINHO, 2003) e História concisa da literatura 

brasileira (BOSI, 2006). 

Como apresentado, não são exíguos os estudos sobre o autor. Não 

obstante, entre os referidos trabalhos, não foi encontrada nenhuma 

investigação sobre a representação da velhice na obra de Moreira Campos. 

Ante essa lacuna, a análise dos referidos contos vem contribuir para o 

enriquecimento dos estudos moreirianos, bem como divulgar a obra do autor 

em outras regiões do país.  



28 
 

 

1.3 O puxador de terço  
 

Visão pessimista, profundamente trágica 

que nas mãos de alguém menos senhor do 

seu ofício poderia pecar por demasias de 

mau gosto; mas que nas mãos 

habilíssimas de M. C. nos é apresentada 

com a mais desarmante simplicidade, com 

total despojamento de efeitos 

sensacionalistas, como pura obra de arte. 

Rachel de Queiroz 

 

Publicado em 1969, O puxador de terço, insere-se no contexto do 

final dos anos 60 e início dos 70 da literatura brasileira. Essa fase, a última 

analisada por Candido (1989) em “A nova narrativa”, é apontada pelo crítico 

como um momento bastante conturbado. Lembremo-nos que esse período 

compreende também o regime militar e o consequente autoritarismo e violenta 

repressão instaurados pela ditadura. Na visão do autor:  

 
Na ficção, o decênio de 60 teve algumas manifestações fortes 
na linha mais ou menos tradicional de fatura, como os 
romances – de Antônio Callado, que renovou a "literatura 
participante" com destemor e perícia, tornando-se o primeiro 
cronista de qualidade do golpe militar em Quarup (1967), a que 
seguiria a história desabusada da esquerda aventureira em Bar 
Don Juan (1971). Na mesma linha de inconformismo e 
oposição, o veterano Érico Veríssimo produziu a fábula política 
Incidente em Antares (1971), e com o correr dos anos surgiu o 
que se poderia chamar "geração da repressão", formada pelos 
jovens escritores amadurecidos depois do golpe, dos quais 
serve de amostra Renato Tapajós, no romance Em câmara 
lenta (1977), análise do terrorismo com técnica ficcional 
avançada (apreendido por ordem dá censura, foi liberado 
judicialmente em 1979).  
Mas o timbre dos anos 60 e sobretudo 70 foram as 
contribuições de linha experimental e renovadora, refletindo de 
maneira crispada, na técnica e na concepção da narrativa, 
esses anos de vanguarda estética e amargura política 
(CANDIDO,1989, p. 208). 
 

Conforme o crítico, houve nesse período uma produção literária que 

se insurge contra a repressão do regime. A marca característica dos anos 70, 

entretanto, foram as contribuições na técnica e na concepção de narrativa. 

Talvez por isso, mais à frente, Candido (1989) destaque a diversidade que 

pode ser observada na produção dessa época: 
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(...) no decênio de 70 pode-se falar em verdadeira, legitimação 
da pluralidade Não se trata mais de coexistência pacífica das 
diversas modalidades de romance e conto, mas do 
desdobramento destes gêneros, que na verdade deixam de ser 
gêneros, incorporando técnicas e linguagens nunca dantes 
imaginadas dentro de suas fronteiras. Resultam textos 
indefiníveis: romances que mais parecem reportagens; contos 
que não se distinguem de poemas ou crônicas, semeados de 
sinais e fotomontagens; autobiografias com tonalidade e 
técnica de romance; narrativas que são cenas de teatro; textos 
feitos com a justaposição de recortes, documentos, 
lembranças, reflexões de toda a sorte. A ficção recebe na 
carne mais sensível o impacto do boom jornalístico moderno, 
do espantoso incremento de revistas e pequenos semanários, 
da propaganda, da televisão, das vanguardas poéticas que 
atuam desde o fim dos anos 50, sobretudo o concretismo, 
storm-center que abalou hábitos mentais, inclusive porque se 
apoiou em reflexão teórica exigente (CANDIDO,1989, p. 208). 

 

No concerne aos contos da década de 70, Candido afirma:  

  
Segundo opinião bastante difundida, o conto representa o 
melhor da ficção brasileira mais recente, e de fato alguns 
contistas se destacam pela penetração veemente no real 
graças a técnicas renovadoras, devidas, quer à invenção, quer 
à transformação das antigas (CANDIDO,1989, p. 209). 
 

Ainda sobre a produção contística, mais uma vez o autor enfatiza a 

pluralidade de tendências também encontradas nos contos do período. Entre 

elas, o "realismo feroz" observada na ficção de João Antônio e Rubem Fonseca 

e a ruptura, agora generalizada, do pacto realista, em Murilo Rubião e José J. 

Veiga. Candido destaca ainda a permanência da linha tradicional, mas nem por 

isso convencional, mantida por alguns autores, como Luiz Vilela. Segundo o 

crítico, estes “na verdade operam dentro dela com audácia — no tema, na 

violação dos usos literários, na procura de uma naturalidade coloquial” há muito 

perseguida pelo Modernismo. 

Ao analisar a produção ficcional compreendida entre os anos 70 e 

90, Bosi (2006) também chama a atenção para a multiplicidade de 

manifestações artísticas adotadas. Aqui destacamos o que diz o autor, 

especificamente, sobre a produção da década de 70: 

 
Se a nossa história política nos ajuda a estabelecer o divisor de 
águas, este poderá passar pela fase mais negra da ditadura 
militar, entre 64 e 74, com toda a carga de opressão, exílio e 
censura. O seu contraponto simbólico veio a ser a literatura-
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reportagem, assim como o teatro se fez então denúncia e o 
cinema, depoimento. Tempo fixado em Lúcio Flávio, o 
Passageiro da Agonia, e em Acusado de Homicídio, de José 
Louzeiro, e, mais tarde, em Sangue na Praça, de Edilberto 
Coutinho. Quem percorrer as páginas literárias de um jornal de 
resistência da época, Movimento, compreenderá os motivos da 
urgência e as formas possíveis dessa escrita abertamente 
engajada (BOSI, 2006, p. 435).  
  

A partir da citação, podemos dizer que Bosi destaca, nesse período, 

a produção artística engajada. Sem desconsiderar as demais tendências 

artísticas, o autor defende a ficção que se norteou pela contra-ideologia foi o 

que de melhor se produziu durante a ditadura militar.  

Em História concisa da literatura brasileira, Bosi não comenta os 

contos de Moreira Campos. Entretanto, direciona o leitor para a leitura da 

antologia O Conto Brasileiro Contemporâneo, na qual “foram incluídos contos 

de alguns dos melhores prosadores contemporâneos: Guimarães Rosa, 

Moreira Campos, J. J. Veiga, Bernardo Elis, Murilo Rubião, Otto Lara Resende, 

Lygia Fagundes Telles, Osman Lins, Dalton Trevizan” (BOSI, 2006, p. 420).   

É dentro desse contexto mais amplo que se insere a escrita de 

Moreira Campos. A publicação de O puxador de terço, como aponta a crítica, 

marca a culminância de um exaustivo trabalho de aprimoramento técnico, no 

qual o autor deixa registradas, mais enfaticamente, as particularidades de sua 

escritura. Entre elas, o processo de concisão na escrita já anunciado em Vozes 

do Morto (1963) que resulta em “uma linguagem sem rebuscamentos e muito 

concisa, sem interferências do narrador” (LEMOS, 1980, p. 29). Assim, os 

contos que integram esse livro primam por uma redução ao essencial que foi 

se estabelecendo ao longo da obra do contista e se faz notar com mais força 

nos últimos livros cujos contos não passam de duas páginas. 

Na visão de Lima (1993) “Essa concisão leva à omissão de traços 

que passam a ser preenchidos pelos leitores” (LIMA, 1993, p. 20), assim, 

sendo o conto uma narrativa breve, em Moreira Campos, “essa brevidade 

alicerça-se na contração da matéria narrada como forma de adquirir uma 

tensão maior” (LIMA, 1993, p. 20). 

Em artigo para o jornal O Povo, a professora Vera Moraes destaca 

que em O puxador de terço, Moreira Campos prima pela linguagem, elevando-

a a elemento de maior significação. De acordo com sua análise, nesse livro, 
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[A linguagem] apresenta-se límpida, correta, espontânea, em 
períodos curtos e incisivos. O modo de introduzir os diálogos, o 
valor do ritmo, a precisão vocabular e até mesmo certa 
insistência em passagens descritivas, válidas na tipificação das 
personagens, particularizam o estilo do escritor Moreira 
Campos. As estórias criam uma unidade estrutural, revelando 
caráter sintético e agudo poder de observação do autor 
(MORAES, 2014). 

 

O inequívoco lugar de destaque ao trabalho com a linguagem em O 

puxador de terço pode ser comprovado já no primeiro conto, que dá nome ao 

livro. Neste, o narrador, por meio de uma linguagem repleta de elementos 

religiosos, constrói a imagem do beato, em constante comunhão com Deus, 

cumpridor dos Seus desígnios:  

 
Com minha mãe estarei  
Na santa glória um dia; 
Junto à Virgem Maria 
No céu triunfarei. (...) 
Benzia-se, guardava o terço no bolso do grande paletó de 
casimira (...) Ajudava Inácio, sacristão, que usava dólmã e 
calçava alpercatas, a apagar as velas e fechar a igreja 
(CAMPOS, 1969, p 5-6). 

 
À essa aura de santidade, entretanto, contrastar-se a imagem do 

mesmo beato, que em casa, friamente manda surrar o cabrito para que sua 

carne se torne mais branda: 

 
A carne precisava tornar-se a mais branda possível. Obtinha-a 
melhor mandando surrar o cabrito antes de sangrá-lo. Repetia 
instruções a Aniceto, afilhado: batesse mais nos quartos, que a 
parte mais fornida. Experimentava a vara de marmeleiro 
arrimada ao muro. Já estava meio seca. Era necessário uma 
mais verde, que apanhasse a carne com regularidade, por cima 
do lombo. Tinha detalhes, voltava a experimentar as ancas do 
cabrito, que deixava de ruminar e queria fugir:  
– É bater bem (CAMPOS, 1969, p 7). 

 
Ao denunciar o comportamento do beato, a voz do narrador põe em 

questionamento a hipocrisia por trás da máscara de homem santo. A presença 

do cabrito sacrificado também faz parte dessa construção paradoxal entre a 

vida secular e a religiosa. 

De acordo o livro “Levítico”, o cabrito era um dos animais que servia 

para ser oferecido em sacrifício: 
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Se é um holocausto de gado miúdo, cordeiros ou cabritos, 
oferecerá um macho sem defeito. Ele o degolará no lado norte 
do altar, na presença do Senhor.  
Os sacerdotes aaronitas aspergirão com o sangue todos os 
lados do altar. O sacerdote o esquartejará, colocando a cabeça 
e a gordura sobre a lenha, sobre o fogo, sobre o altar. Lavarão 
vísceras e patas. O sacerdote o deixará queimar-se 
completamente sobre o altar. É um holocausto: oblação de 
aroma que aplaca o Senhor (Lv 1: 10 – 13). 

 

Como fica explícito no texto bíblico, o sacrifício do cabrito deveria ser 

para o agrado do Senhor. Era uma oferta que visava limpar o oferente do 

pecado e da culpa. Entretanto, no “Puxador de terço”, o sacrifício do cabrito 

não atende a esse objetivo, ou seja, não é uma ponte para o divino, pelo 

contrário, desvela a maldade do oferente.  

Ainda em conformidade com o texto sagrado, o cabrito representa 

aqueles que serão condenados no julgamento final: 

 
Quando chegar o Filho do Homem com majestade, 
acompanhado de todos os seus anjos, sentará em seu trono de 
glória e comparecerão diante dele todas as nações. Ele 
separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas 
dos cabritos. Colocará as ovelhas a sua direita e os cabritos a 
sua esquerda. Então o rei dirá aos da direita: Vinde, benditos 
do meu Pai, para herdar o reino preparado para vós desde a 
criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, 
tive sede e me destes de beber, era migrante e me acolhestes, 
estava nu e me vestistes, estava enfermo e me visitastes, 
estava encarcerado e fostes ver-me. [...] Depois dirá aos da 
esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno 
preparado para o Diabo e seus anjos. Porque tive fome e não 
me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era 
migrante e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, 
estava enfermo e encarcerado e não me visitastes (Mt 25: 31-
33). 

 
Nesse sentido, o beato pode ser lido como um daqueles que serão 

postos à esquerda de Deus, o cabrito que se recusa a viver verdadeiramente o 

bem. Essa leitura é corroborada pela própria Bíblia, na qual é comum o uso de 

cabritos para representar pessoas, normalmente em oposição a Deus.   

Constituído por trinta e duas narrativas, os contos de O puxador de 

terço, mantêm as temáticas que sempre serão caras a Moreira Campos: o 

erotismo em suas múltiplas manifestações; a morte anunciada pela doença ou 

pelo tempo que a tudo devora; o absurdo da existência. Sobre esse último 
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ponto, acreditamos que o que diz Rosenfeld em “Reflexões sobre o romance 

moderno” também se aplica ao conto.   

Segundo o autor, as alterações ocorridas no romance moderno 

estão diretamente relacionadas ao Zeitgeist, espécie de unidade de espírito 

unificadora das manifestações culturais em contato, e ao fenômeno 

da desrealização. Essa desrealização ganha destaque no campo das artes a 

partir do Modernismo. O romance moderno passa, então, a acolher esse 

fenômeno anti-mimesis, verificado principalmente no campo da pintura:  

 
Reconhecemos, no processo descrito, muitas analogias com a 
pintura moderna. À abolição do espaço-ilusão corresponde ao 
do tempo cronológico. Isso implica uma série de alterações que 
eliminam ou ao menos borram a perspectiva nítida do romance 
realista. Espaço, tempo e causalidade foram “desmascarados” 
como meras aparências exteriores, como formas epidérmicas 
por meio das quais o senso comum procura impor uma ordem 
fictícia à realidade. Neste processo de desmascaramento foi 
envolvido também o ser humano. Eliminado ou deformado na 
pintura, também se fragmenta e decompõe no romance. Este, 
não podendo demiti-lo por inteiro, deixa de apresentar o retrato 
de indivíduos íntegros (ROSENFELD, 1996, p. 85).   

  

Consoante as palavras do teórico, o romance moderno foge ao 

tradicional, adotando a fragmentação, indeterminação e o relativismo. Esses 

procedimentos artísticos vêm ao encontro da necessidade da arte moderna de 

melhor representar a precariedade do ser humano diante de uma sociedade 

que se transforma aceleradamente: 

 
Talvez fora básica uma nova experiência da personalidade 
humana, da precariedade da sua situação num mundo caótico, 
em rápida transformação, abalado por cataclismos guerreiros, 
imensos movimentos coletivos, espantosos progressos 
técnicos que, desencadeados pela ação do homem, passam a 
dominar o homem” (ROSENFELD, 1996, p. 86). 
 

Ainda de acordo com autor, essa precariedade da situação humana 

frente às modificações do mundo moderno será expressa pela arte moderna 

não apenas na temática: 

 
Se exprime na arte moderna uma nova visão do homem e da 
realidade ou, melhor, a tentativa de redefinir a situação do 
homem e do indivíduo, tentativa que se revela no próprio 
esforço de assimilar, na estrutura da obra-de-arte (e não 
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apenas na temática), a precariedade da posição do indivíduo 
no mundo moderno (ROSENFELD, 1996, p. 97).  

 
Moreira Campos preocupa-se em retratar o indivíduo diante de uma 

sociedade norteada por seus valores. Por meio do trabalho estético, o autor 

apresenta narrativas desmascaram o absurdo da existência. Nessas, os seres 

ora são afetados pelas relações superficiais, ora pela falta de sentido de suas 

vidas, ora pelo vazio em que veem mergulhados. É o que podemos observar, 

entre outros contos, em “O grande medo” e em “As velhas” 

Já no que diz respeito às manifestações do erotismo, é interessante 

perceber que a traição feminina é o meio mais recorrente em O puxador de 

terço. No conto “A caixa de fósforos vazia”, a traição da esposa se realiza com 

o sobrinho do seu marido dentro da própria casa. O mesmo acontecendo em 

“O último hóspede ou Eurico, o noivo”, no qual é também nas dependências da 

casa, com o marido dormindo no quarto, que a traição se concretiza. Em 

ambos os contos, os maridos desconfiam do comportamento de suas esposas, 

mas com elas permanecem, sem coragem para pôr termos à situação. 

O adultério feminino ainda se faz presente no conto “Na antiga 

Roma”, no qual a personagem D. Marieta trai o marido, Seu Alarico, com vários 

homens: caixeiros viajantes, estudantes, caminhoneiros, chegando, inclusive, a 

fugir com alguns. Abandonada pelos amantes, D. Marieta sempre acaba por 

ganhar o perdão do marido, que a recebe de volta em casa. Já no conto “O 

enterro”, a traição culmina com o assassinato do marido, já devorado pela 

lepra, envenenado pela própria esposa, para que esta pudesse casar-se com o 

amante. 

Esse mesmo tema é ainda retomado em “Durma, meu anjo” e em “O 

amigo da casa”. Nesse segundo conto, há apenas a sugestão da traição da 

mulher. Ela e o marido dormem em quartos separados, e fica subentendido que 

ela mantém um caso com o “amigo da casa”.  Já no primeiro, o adultério é 

claro. Ela saia de casa, levando a filha ainda criança, para encontrar-se com o 

amante. No caminho, deixa a menina aos cuidados de uma mulata e segue 

para o encontro clandestino. 

O erotismo se manifesta ainda em outros contos do livro, como no 

“O buraco da fechadura”, no qual o padrasto espia a enteada nua pelo buraco 

da fechadura do banheiro; ou no conto “Confissão”, que sugere uma sutil 
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tentativa de aliciamento homossexual por parte do padre para com o jovem a 

quem confessa; ou ainda em “Olhos espantados”, conto que tematiza a 

promiscuidade que reina em uma família, não poupando nem mesmo uma 

criança órfã, que ali foi acolhida para ajudar nos trabalhos da casa.  

Já a morte é tematizada em “Os meninos”, conto que choca pela 

crueza dos fatos. Uma mulher, “roída pela mesentérica”, morre esvaindo-se em 

fezes, acompanhada apenas pelas duas crianças que ela cria. Da origem 

dessas crianças, o leitor não tem muitas informações, mas o que é dado é 

suficiente para se entender que o fantasma da morte há muito as persegue, 

visto terem as poucas roupas recorrentemente tingidas de preto para 

cumprirem o luto.  

A morte ainda é tema de “As corujas” que se passa em um soturno 

necrotério, onde as corujas entram pela claraboia para arranhar os olhos dos 

mortos.  Em “D. Adília e seus cachorros”, a personagem é mordida pela 

cachorrinha de estimação e morre hidrófoba. Já em “Os três retratos”, a morte 

vem pelo suicídio da personagem que viajara para “a cidade distante e 

mística”. Sem uma explicação para o ato extremo, o leitor forçosamente 

depara-se com o absurdo, com o sem sentido da existência. A morte, agora por 

assassinato, é ainda tema de “Uma história antiga ou a serpente”. Aqui, o casal 

de velhos sofre a angústia do assassinato do único filho, devido a uma 

discussão com um amigo que lhe chamou o pai de velhaco por conta de uma 

dívida antiga na livraria. 

As doenças têm também espaço recorrente nos temas de Moreira 

Campos. Aqui, a degradação causada pela doença física é representada no 

conto “Coração de boi”, no qual a personagem, um rapaz ainda moço, é 

surpreendido por uma dor no peito que é diagnosticada como sintoma de uma 

dilatação do coração, o coração de boi, que além da dor, causa ainda uma 

intensa falta de ar. O doente agoniza sem fôlego, vai até a janela em busca de 

ar, abana-se com uma tampa de caixa de sapato, mas tudo resulta inútil. 

Consciente das limitações impostas pela doença, o rapaz, “sem muitas 

queixas”, recolhe-se “miúdo, humilde, quase indefeso”.  

  Além dessas temáticas, O puxador de terço traz ainda a presença 

marcante da figura de velhos, homens ou mulheres, lúcidos ou não, 

moribundos quase sempre, vivendo em casa ou em asilos. Nesses contos, 
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Moreira Campos constrói sua narrativa de maneira a expor os muitos conflitos 

vivenciados pelos velhos. Esse conflito pode se dar entre velhos e adultos, 

normalmente quando o espaço é o familiar; entre os próprios velhos, quando o 

espaço é o asilo, e ainda o conflito interno, que se constitui como um dos mais 

dolorosos e difíceis.  

Em O puxador de terço, a velhice é contemplada nos contos “As 

velhas”, “Os pesados lagartos”, “Os fantasmas” e “O grande medo”. Unidade 

temática analisada nesta dissertação, a imagem da velhice construída nessas 

narrativas, independente do espaço onde se desenvolvam, revela a exclusão 

sofrida pelos idosos e evidencia a solidão em que vivem mergulhados, ainda 

que rodeados por outros velhos, familiares ou empregados. 
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CAPÍTULO 2 

O ECLIPSE DA EXISTÊNCIA 
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2.1 Considerações sobre a velhice 
  

A velhice [é] o momento em que temos 
plena consciência de que o caminho não 
apenas não está cumprido, mas também 
não há mais tempo para cumpri-lo, e 
devemos renunciar à realização da última 
etapa. 

Noberto Bobbio 

 

 Estudada por diversas áreas do conhecimento, a categoria velhice 

parece de fácil conceituação. Sua complexidade, entretanto, faz-se notar 

incialmente pela imprecisão de quando a velhice, realmente, instaura-se na 

vida de cada um. Diferente do envelhecimento, que é um processo que 

acompanha o ser humano desde o momento do seu nascimento, a velhice não 

tem um marco inicial preciso, e a idade cronológica não constitui, por si só, 

quesito para classificar alguém como velho. Para Beauvoir (1990): 

 
Em geral, [a sociedade] não encara a velhice como uma fase 
da idade nitidamente marcada. (...) O momento em que 
começa a velhice é mal definido, varia de acordo com as 
épocas e lugares. Não se encontram em parte alguma “ritos de 
passagem” que estabeleçam um novo estatuto (BEAUVOIR, 
1990, p. 9). 
 

Como se pode compreender pela citação, não há uma linha de 

demarcação entre idade adulta e velhice. Nessa direção, a idade instituída para 

aposentadoria deve ser entendida como mero marco social e não como 

sinônimo do termo velho ou idoso. Em nossa sociedade, entretanto, é corrente 

a ligação entre aposentadoria e velhice, quase sempre conferindo a ambos um 

caráter pejorativo. 

Sobre essa falta de analogia entre os referidos termos, Mucida 

esclarece: 

 
Se o registro social assinala que a velhice chega a partir de 
60/65 anos – idade coincidente com a aposentadoria –, isso 
marcaria a entrada na velhice? Podemos responder que não. 
Dizer que alguém é “aposentado” apenas busca igualar sob a 
mesma denominação os grupos de pessoas que viveram um 
período determinado de tempo cronológico em sua relação 
com o trabalho (MUCIDA, 2014, p. 29). 
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Como podemos depreender da fala da autora, a idade cronológica, 

bem como a chegada da aposentadoria não são suficientes para responder a 

questão de quando se inicia a velhice. 

Um segundo fator que contribui para a complexidade do tema, 

concerne à abrangência das implicações que a velhice acarreta. Sendo um 

fenômeno individual, a velhice não pode, entretanto, ser desvinculada do 

social, pois são dimensões intrinsicamente ligadas. Assim, para um conceito 

preciso, há que se considerar seus aspectos vários, que vão do mais particular, 

como o biológico e o psicológico, ao mais geral, como o cultural e o econômico. 

Sobre esse ponto, são esclarecedoras as palavras de Beauvoir (1990):  

 
Falei até agora da velhice, como se esta palavra representasse 
uma realidade bem definida. Na verdade, quando se trata de 
nossa espécie, não é fácil circunscrevê-la. Ela é um fenômeno 
biológico: o organismo do homem idoso apresenta certas 
singularidades. A velhice acarreta, ainda, consequências 
psicológicas: certos comportamentos são considerados, com 
razão, como característicos da idade avançada. Como todas as 
situações humanas, ela tem uma dimensão existencial: 
modifica a relação do indivíduo como o tempo e, portanto, sua 
relação com o mundo e com sua própria história. Por outro 
lado, o homem não vive nunca em estado natural; na sua 
velhice, como em qualquer idade, seu estatuto lhe é imposto 
pela sociedade à qual pertence. O que torna a questão 
complexa é a estreita interdependência desses diferentes 
pontos de vista. Sabe-se hoje que é abstrato considerar em 
separado os dados fisiológicos e os fatos psicológicos: eles se 
impõem mutuamente. Veremos que, na velhice, essa realidade 
é particularmente evidente: ela é, por excelência, o domínio do 
psicossomático. Entretanto, o que chamamos a vida psíquica 
de um indivíduo só se pode compreender à luz de sua situação 
existencial; esta última tem, também, repercussões em seu 
organismo; e inversamente: a relação com o tempo é vivida 
diferenciadamente, segundo um maior ou menor grau de 
deterioração do corpo (BEAUVOIR, 1990, p. 15). 
 

O terceiro diz respeito à dificuldade de se falar sobre a velhice. Essa 

dificuldade é citada tanto por Beauvoir (1990) como por Mucida (2009; 2014) 

nos trabalhos em que estudam essa fase da vida.  

A primeira autora destaca que ao comentar que trabalhava num 

ensaio sobre a velhice quase sempre ouvia as exclamações: “Que ideia! Mas 

você nem é velha! Que tema triste!” É ante esse espanto que Beauvoir se 

propõe “a quebrar a conspiração de silêncio” e pede aos seus leitores que a 

ajudem a fazê-lo.  



40 
 

Segundo Beauvoir (1990), o silêncio que encobre a questão da 

velhice reflete o fracasso de uma civilização fundamentada em um sistema de 

exploração, que exclui tudo que não gera lucro. Nessa direção, os velhos, já 

sem mais recursos a serem explorados, perdem o status de homens e são 

tratados como fardos. A esse respeito, a autora afirma: 

 
Exigir que os homens permaneçam homens em sua idade mais 
avançada implicaria uma transformação radical. Impossível 
obter esse resultado através de algumas reformas limitadas 
que deixariam o sistema intacto: é a exploração dos 
trabalhadores, é a atomização da sociedade, é a miséria de 
uma cultura reservada a um mandarinato que conduzem a 
essas velhices desumanizadas. É por isso que a questão 
passa tão cuidadosamente em silêncio; é por isso que urge 
quebrar esse silêncio (BEAUVOIR, 1990, p. 15). 

 
De acordo com as palavras da autora, as problemáticas enfrentadas 

pela velhice são mascaradas pela relutância em se empreender uma mudança 

radical no sistema vigente. Mudanças essas que passariam obrigatoriamente 

pela valorização do ser humano em qualquer das fases da vida. Essas 

questões, entretanto, como não interessam a gana de lucro do capitalismo, 

são, então, silenciadas.  

Já Mucida comenta a resistência ao seu trabalho de análise de 

idosos, encontrada dentro do próprio meio analítico, do qual ela faz parte, o 

que a fez concluir que “falar de velhice suscitava sempre um certo desconforto, 

[pois] a velhice trazia em sua cola um real difícil de suportar mesmo para os 

analistas” (MUCIDA, 2014, p. 15). Diante desse fato, a autora destaca também 

o silêncio reinante na literatura sobre esse tema: 

 

Deparamo-nos, no início de nossa prática, com uma parca 
literatura relativa à clínica analítica com idosos. No Brasil, não 
encontramos nenhuma literatura dedicada especificamente às 
questões dessa clínica, e eram também raras as direcionadas 
à velhice no sentido geral ou sobre temas mais específicos do 
envelhecimento. Muitos dos livros que hoje circulam só foram 
publicados anos depois. Era visível o silêncio em torno do tema 
por não se distinguir uma clínica diferenciada na velhice ou por 
uma herança advinda de Freud, principalmente, de Fernczi de 
que na velhice as defesas estariam por demais assentadas e 
não haveria tempo hábil às retificações e mudanças subjetivas 
(MUCIDA, 2014, p. 35). 
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Pelas citações das referidas autoras, podemos observar que, em 

detrimento a esse silenciamento, há um crescimento do interesse em se 

escrever sobre a causa da velhice. Esse interesse se comprova ainda nas 

muitas pesquisas, em áreas diversas, que se dedicam a esse tema. 

Diante da complexidade que envolve a velhice, entendemos que 

estudar essa categoria implica sensibilidade e criticidade para considerar as 

muitas alterações que se processam tanto na esfera individual como na social. 

Requer ainda compreender que o tratamento dispensado aos velhos sofre 

variações de acordo com o tempo e o tipo de sociedade no qual estão 

inseridos. Para a presente dissertação, interessa ainda observar a imagem do 

universo senil pela ótica da literatura, examinando como esta tem trabalhado 

essa questão. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Quebrando a conspiração do silêncio 
 

Gostamos de falar do que nos aflige. 
Noberto Bobbio 

 

 

  Simone Beauvoir defende a tese de que “a velhice é uma certa 

categoria social, mais ou menos valorizada segundo as circunstâncias, e é, 

para cada indivíduo, um destino singular – o seu próprio” (BEAUVOIR,1990, p. 

09).  

Como citado anteriormente, Beauvoir aponta que as sociedades 

impõem um estatuto à velhice. Nessa direção, de acordo com sua importância 

e com sua experiência, o velho tem seu lugar e papel destinado pela sociedade 

e os aspectos da velhice reagem uns sobre os outros sendo também afetado 

por eles. E é nesse movimento indefinido que a velhice tem que ser 

apreendida. 

Determinada a quebrar a conspiração do silêncio em torno da 

velhice, que em sua visão, “surge aos olhos da sociedade como uma espécie 
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de segredo vergonhoso do qual é indecente falar” (BEAUVOIR, 1990, p. 8), a 

autora aponta a luta de classes, e não o conflito de gerações, como questão 

fundamental para determinar a maneira como os velhos serão tratados em 

cada sociedade: 

 
Tanto ao longo da história como hoje em dia, a luta de classes 
determina a maneira pela qual um indivíduo se torna presa da 
velhice; um abismo separa o velho escravo e o velho eupátrida, 
um antigo operário que vive de pensão miserável e um 
Onassis. A diferenciação das velhices individuais tem ainda 
outras causas: saúde, família etc. Mas são duas categorias de 
velhos (uma extremamente vasta, e outra reduzida a uma 
pequena minoria) que a oposição entre exploradores e 
explorados cria. Qualquer afirmação que pretenda referir-se à 
velhice em geral deve ser rejeitada porque tende a mascarar 
este hiato (BEAUVOIR, 1990, p. 17). 
 

Nessa perspectiva, podemos dizer que o tratamento dispensado à 

velhice está intimamente condicionado à classe social na qual o velho estava 

inserido. Assim, em uma sociedade, que praticamente se interessa apenas por 

aspectos econômicos, o caráter humano é obviamente relegado a último plano.   

Dessa forma, se o velho, membro dessa sociedade, acumulou 

riqueza, seu dinheiro lhe garantirá um tratamento diferenciado. Sua presença 

bem como suas palavras serão aturadas em nome do poder que seus bens 

representam. Esses são, contudo, representantes de uma minoria.  

Em outra categoria, esta representada pela maioria esmagadora, 

estão os velhos que quando adultos, viveram da venda de sua força de 

trabalho. É excessiva a discrepância de tratamento dispensada a esse velho 

trabalhador. Descartado do mercado de trabalho, sobrevivendo de uma pensão 

miserável, o velho, muitas vezes é tragado pela ideologia do capital e repete 

seu discurso: “Quando não somos mais capazes de ser um bom trabalhador, 

estamos mesmo bons para virar um cadáver” (BEAUVOIR,1990, p. 299). 

A autora esclarece ainda que por muito tempo a longevidade foi um 

privilégio apenas das classes sociais mais abastadas. Os pobres, sem as 

condições materiais para envelhecer, eram levados a óbito em idades 

consideradas muito reduzidas na atualidade.   

Ainda de acordo com Beauvoir, o significado da velhice só pode ser 

desvelado a partir de uma reflexão do contexto histórico no qual está inserida. 
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É o sentido que os homens conferem à sua existência, é seu 
sistema global de valores que define o sentido e o valor da 
velhice. Inversamente: através da maneira pela qual uma 
sociedade se comporta com seus velhos, ela desvela sem 
equívoco a verdade – muitas vezes cuidadosamente 
mascarada – de seus princípios e de seus fins 
(BEAUVOIR,1990, p.108). 

 

Nessa direção, a autora traça um percurso etnográfico da velhice em 

tribos cuja organização social em muito difere da sociedade ocidental, mas que 

serve de contraponto à situação da velhice no mundo moderno. 

Assim, ao analisar algumas comunidades primitivas, Beauvoir 

destaca que, nessas culturas, o tratamento dispensado aos velhos varia entre o 

respeito e o desprezo, sendo a pobreza extrema e o pouco desenvolvimento 

fatores que muito influenciam este ou aquele comportamento, pois as 

dificuldades e as insuficiências de recursos, muitas vezes, sufocam os 

sentimentos. 

Ainda sob essa perspectiva, ao analisar os iacutos, Beauvoir 

destaca: 

 
A extrema pobreza conduz à imprevidência: o presente 
comanda, o futuro lhe é sacrificado. Quando o clima é duro, as 
circunstâncias difíceis, os recursos insuficientes, a velhice dos 
homens assemelha-se muitas vezes à dos bichos. Era o que 
ocorria entre os iacutos que viviam uma vida seminômade no 
nordeste siberiano; eles criavam gado e cavalos; suportavam 
invernos glaciais e verões tórridos. A maior parte deles 
passava fome durante toda a vida (BEAUVOIR,1990, p. 58). 

 

Segundo a citação, a pobreza extrema desumaniza as relações. Os 

membros dessas comunidades endurecem-se ante a escassez de alimento, e 

muitas vezes podem ser cruéis com os velhos. 

No tocante ao desenvolvimento, a autora destaca ainda que embora 

não seja a regra, quanto mais rudimentar é a civilização, menos se valoriza a 

experiência e os conhecimentos. Sobre essa questão, é relevante a 

contribuição de Michael Löwi, em seu artigo, “Barbárie e modernidade no 

século XX”. Segundo o autor: 

 
A palavra “bárbaro” é de origem grega. Ela designava, na 
Antiguidade, as nações não-gregas, consideradas primitivas, 
incultas, atrasadas e brutais. A oposição entre civilização e 
barbárie é então antiga. Ela encontra uma nova legitimidade na 
filosofia dos iluministas, e será herdada pela esquerda. O termo 



44 
 

“barbárie” tem, segundo o dicionário, dois significados distintos, 
mas ligados: “falta de civilização” e “crueldade de bárbaro” 
(LÖWI, 2000, p. 46). 

 
De acordo com o autor, esses conceitos não mais encontram 

sustentação no nosso tempo, pois o século XX inaugurou uma paradoxal 

“barbárie civilizada”. Para exemplificá-la, Löwi comenta alguns atos de extrema 

crueldade praticados por representantes da civilização, como “o massacre de 

indígenas das Américas, o tráfico negreiro, as guerras coloniais”. Tais fatos 

comprovam que é a sociedade que se encontra no poder quem se autointitula 

civilizada, bem como institui quem serão denominados bárbaros ou 

rudimentares. 

Enquadrados nessa última categoria, os iacultos do nordeste 

siberiano são assim apresentados por Beauvoir: 

 
Nesta civilização rudimentar, os conhecimentos e a experiência 
não podiam servir para nada. A religião mal existia. A magia 
tinha um papel: o xamanismo florescia. A revelação e a 
iniciação ao xamanismo ocorrem numa idade pouco avançada: 
mas os poderes adquiridos não diminuem com o tempo. Entre 
os anciãos, só os velhos xamãs eram respeitados. A família era 
patriarcal. O pai era dono dos rebanhos. Ele exercia sobre seus 
filhos uma autoridade absoluta, podia vendê-los ou matá-los; 
muitas vezes livrava-se das filhas (BEAUVOIR,1990, p. 58). 
 

Talvez devido a essa relação despótica dos pais para com os filhos, 

logo que aqueles demonstravam sinal de enfraquecimento, os filhos 

transformavam-se em verdadeiros tiranos, convertendo os velhos em escravos, 

obrigando-os, por meio de castigos físicos, a trabalharem até a morte, ou 

ainda, abandonando-os à própria sorte, sem nenhum vestígio de piedade ou 

respeito.  

A esse respeito, é revelador o depoimento de um observador dessa 

tribo, citado por Beauvoir: 

 
Mesmo em casas abastadas, vi esqueletos vivos, enrugados, 
seminus ou completamente nus, escondendo-se em cantos de 
onde não saiam senão na ausência de estranhos, para se 
aproximar do fogo e disputar com as crianças os restos de 
comida. É pior ainda quando se trata de parentes afastados. 
Deixam-nos morrer lentamente num canto, de frio, de fome, 
não como homens, mas como bichos (BEAUVOIR,1990, p. 59). 
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Esse mesmo processo de negligência aos velhos era também 

comum entre os ainos, do Japão. Ainda segundo Beauvoir: 

 
A sociedade daquele povo era também muito rudimentar; o 
clima era muito frio e sua alimentação – à base de peixe cru – 
insuficiente. Dormiam no chão, possuíam poucos utensílios, 
caçavam ursos e pescavam. A experiência das pessoas idosas 
lhes era de pouca utilidade (BEAUVOIR,1990, p. 59). 

 
Como podemos observar, a experiência dos velhos não se reveste 

de importância, pois inexiste uma tradição a ser repassada de uma geração à 

outra. Entre os ainos, as crianças são negligenciadas pelas mães e ao 

chegarem à puberdade já não nutrem nenhuma afeição por elas. Ao verem a 

velhice dos pais, os jovens os abandonam, deixando-os morrerem à mingua. 

Mais uma vez é oportuno citar um relato trazido por Beauvoir sobre 

uma visita de Landor, ocorrida em 1893, a uma cabana aino: 

 
Ao aproximar-me descobri uma massa de cabelo e duas 
garras, quase como magros pés humanos, com longas unhas 
curvas; algumas espinhas de peixe estavam espalhadas pelo 
chão, e havia sujeira amontoada naquele canto; o cheiro era 
medonho. Ouvi uma respiração por baixo da massa de 
cabelos. Toquei-os, afastei-os e, com um grunhido, dois 
magros braços ossudos estenderam-se para mim, tomando 
minha mão... ela não tinha mais do que pele e osso, e seus 
longos cabelos e suas longas unhas a tornavam assustadora... 
(...) Não era nem maltratada nem cuidada pelas pessoas da 
aldeia, ou por seu filho, que morava na mesma cabana; mas 
tornara-se um rebotalho, e como tal era tratada; de tempos em 
tempos, jogavam-lhe um peixe (BEAUVOIR,1990, p. 60). 

 
Desnudo de qualquer eufemismo, o depoimento põe em evidência o 

processo de exclusão sofrido pelos velhos nessa comunidade.  Situações como 

essas são, segundo a autora, determinadas pela miséria extrema que acaba 

por sufocar os sentimentos.  

Não obstante, Beauvoir apresenta alguns povoados os quais mesmo 

muito pobres e primitivos o enfraquecimento senil não acarreta uma 

decadência social. É o caso, por exemplo, dos chukchees do interior da 

Sibéria, dos yangans da Terra do Fogo e dos aleútes (mongóis). Entre os 

chukchees, os velhos, além de respeitados pelos mais novos, têm papel 

relevante dentro do acampamento. São eles os responsáveis pela distribuição 

das propriedades e também pelo comando da tribo. 
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Os chukchees do interior respeitam seus idosos. Como os 
koriaks, eles conduzem os rebanhos de renas através das 
estepes do norte; sua existência é tão rude, que ficam 
decrépitos cedo: mas o enfraquecimento senil não acarreta 
uma decadência social. As ligações de família são muito 
estreitas. É o pai que governa e que possui os rebanhos; 
conserva a propriedade deles até a morte (BEAUVOIR,1990, p. 
73). 
 

O mesmo se dá entre os yangans, de acordo com a autora, os mais 

primitivos dos povos que se tem conhecimento. Embora vivam de forma 

extremamente precária, passando fome praticamente durante todo o ano, de 

não possuírem nem o mais precário utensílio, de não cultivarem nenhuma 

cerimônia ou religião, são bastante cuidadosos com seus velhos: 

 
A comida é partilhada por toda a comunidade: os velhos são os 
primeiros a serem servidos; dá-se a eles o melhor lugar na 
cabana. Não são nunca deixados sozinhos, há sempre um filho 
que cuida deles. Nunca são alvo de zombaria. Ouvem-se seus 
conselhos. Se são inteligentes e honestos, têm uma grande 
influência moral. Há velhas viúvas que são chefes de família, e 
são obedecidas cegamente (BEAUVOIR,1990, p. 75).  

 
Para a autora, esse respeito aos velhos advém das experiências das 

quais estes são detentores. Os idosos sabem como adquirir alimento, bem 

como exercer tarefas domésticas. São transmissores da lei, devem ser bons 

exemplos, educar os mais jovens e punir os de mal comportamento.  

Essa relação harmoniosa entre os yahgans não se deve a uma vida 

menos árida. De acordo com Beauvoir: 

 
[Os yangans] amam a companhia de seus semelhantes, 
frequentam-se entre si, ajudam-se uns aos outros e acolhem 
de bom grado os forasteiros. A luta pela vida, entre eles, é 
difícil, mas desprovida de azedume egoísta. Chegam a praticar 
eutanásia para abreviar o sofrimento de um moribundo. Mas é 
preciso que o estado deste seja desesperador e que todos 
estejam de acordo (BEAUVOIR,1990, p. 75). 

 
A diferença de tratamento parece dever-se a presença de ligações 

estreitas de sentimento entre os membros da família. Dessa forma, não seria a 

dificuldade de sobrevivência, nem o estado de primitivismo os responsáveis 

pelo tratamento, algumas vezes desumano, impingido aos velhos de outras 

culturas a essas semelhantes.  
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Dessa mesma forma, agem os aleútes. Embora vivam de forma 

precária, os velhos têm garantido um destino feliz: 

 
Reciprocamente os filhos adoram os pais, e se aplicam em 
amenizar os últimos anos de vida deles; abandoná-los é uma 
desonra; deve-se ajudá-los, partilhar tudo com eles, se 
necessário sacrificar-se por eles; os filhos devotam-se, em 
particular, à mãe, mesmo que esta esteja aleijada e decrépita. 
Tratando bem os pais, ouvindo os conselhos deles, haverá 
recompensa: a pesca será frutuosa e se chegará à velhice. 
Chegar à velhice é dar um grande exemplo à posteridade 
(BEAUVOIR,1990, p. 76). 

 
Pelas citações acima, observamos que para além dos laços 

familiares estreitos, nessas comunidades, os velhos são respeitados também 

pelo valor que é dado à sua experiência acumulada. Sobre essa relação 

harmoniosa, Beauvoir explica que pode ser justificada: “seja porque os adultos 

mais jovens rejeitam a ideia de se verem um dia espoliados, seja porque desse 

modo estaria garantida uma estabilidade social que julgam desejável.” 

(BEAUVOIR,1990, p. 73). Interessante perceber que mesmo frente à rusticidade 

dessas comunidades, como destacou Beauvoir, tendo tanto a religião como a 

magia pouco espaço, seus membros adultos desenvolveram a consciência de 

que o tratamento dispensado hoje aos velhos, um dia serão aplicados a eles 

próprios. Essa consciência, certamente contribuiu para proporcionar a forma 

harmônica de lidar com seus velhos.   

Quando as sociedades contam com um melhor desenvolvimento 

econômico, o que torna a vida menos árdua, há o florescimento tanto da magia 

como da religião. Então o papel destinado aos velhos sofre grande mudança: 

estes passam a ser detentores de grandes poderes. É o que Beauvoir diz, por 

exemplo, da tribo dos arandas, que vive nas florestas da Austrália, na qual “os 

membros mais respeitados são os ‘homens de cabelos grisalhos’” 

(BEAUVOIR,1990, p. 78): 

 
Sua experiência prática é necessária para a prosperidade do 
grupo. Com efeito, os caçadores-coletores têm necessidade de 
saber um sem-número de coisas: o que é comestível, por quais 
sinais se reconhece a presença de inhames, como descobrir as 
águas ocultas, como preparar certos alimentos de maneira a 
tirar-lhes as propriedades nocivas. Há um golpe de vista, uma 
habilidade manual que só se adquire com uma longa prática. 
Se além de tudo isso, homens idosos conhecem tradições 
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sagradas – cantos, mitos, cerimônias, costumes tribais – então 
sua autoridade é imensa (BEAUVOIR,1990, p. 78). 
 

Pela passagem, observamos que essa tribo confere grande 

importância aos conhecimentos dos rituais da magia e das cerimonias tribais e 

acredita que esse conhecimento da tradição só pode ser adquirido com o 

passar dos anos. Acreditam ainda que, com o passar do tempo, os velhos 

tornam-se ainda mais sábios, imunes a várias doenças e detentores de 

poderes sobrenaturais maléficos. Para eles, a velhice se aproxima do além, 

assim, o papel religioso é sempre do mais velho, que exerce papel mediador 

entre o mundo dos vivos e dos mortos. 

Essa forma de tratamento encontra paralelo em algumas sociedades 

arcaicas da África. É o que afirma Secco (1994) em Além da idade da razão – 

Longevidade e saber na ficção brasileira. Segundo a autora, em algumas 

dessas sociedades, nas quais ainda vigorava a forma comunitária de viver, 

 
o envelhecimento era concebido como fonte de experiências e 
o idoso, como guardião das tradições. O papel social do ancião 
era o de conselheiro, elo entre as origens e os deuses. A 
concepção do ‘ser velho’ se revestia, assim, de sacralidade, 
uma vez que os de cabelos encanecidos eram incumbidos de 
efetuar a ligação com os antepassados, unindo vivos e mortos 
em uma cadeia cósmica (SECCO, 1994, p. 10-11). 

 

Por essa perspectiva, a velhice era considerada como uma etapa 

privilegiada da existência humana, pois era relacionada à noção de força vital. 

A autora destaca ainda que nessas sociedades não havia dicotomia entre 

velhos e jovens, “ambos faziam parte da ‘cosmicização’ do existir” (SECCO, 

1994, p. 11). 

Ainda sobre essas sociedades tradicionais, Secco ressalta que 

“envelhecer, nessas civilizações arcaicas, correspondia à transmissão de um 

grande exemplo à posteridade” (SECCO, 1994, p. 12), pois a função de educar 

os jovens, bem como, a prática da magia e da religião eram competência 

exclusiva dos velhos. 

Nessa mesma perspectiva, ao tratar da velhice na antiguidade, 

Secco (1994) ressalta que nas origens tanto da mitologia grega como romana, 

o tempo não era fragmentado e não havia a dialética dos contrários, pois os 

opostos coexistiam. “[Havia], desse modo uma visão mística do existir: da noite 
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procedia a aurora, assim como da velhice, a juventude, renovando-se dessa 

forma, eternamente, o ciclo vital” (SECCO, 1994, p. 12). 

A autora afirma ainda que quando a sociedade grega passou a se 

organizar em torno do poder, essa unidade cósmica foi rompida e “o tempo, 

antes não marcado, começa a expressar um sentido de duração” (SECCO, 

1994, p. 13), devido a isso, alguns mitos tiveram suas representações 

alteradas. Cronos, por exemplo, que anteriormente representava “a 

coexistência da fome devoradora e da força cósmica de renovação” enquanto 

sua foice erguida era metáfora de fertilidade, passou a simbolizar apenas a 

destruição que a tudo devora e sua foice, a morte. Rompido esse ciclo vital, a 

velhice passou a ser entendida como período de esgotamento, como 

proximidade com o fim da vida, sendo, portanto, considerada um mal.  

Ao dar continuidade aos estudos sobre a velhice na Antiguidade, 

Secco (1994) recupera algumas contribuições de Beauvoir (1990), explicando 

que como a sociedade, tanto grega como romana, era gerontocrática, os 

velhos ricos, como membros do Senado e das Gerúsias, detinham grande 

poder sobre o destino do povo.  

 
Na Grécia dos séculos V e IV a.C., onde os padrões era 
gerontocráticos, havia uma apologia da idade avançada. As 
oligarquias da época não permitiam aos jovens as 
magistraturas. A propriedade se encontrava nas mãos dos 
anciãos. Aí residia a razão do elogio à velhice, que era 
associada à sabedoria (SECCO, 1994, p. 15). 
  

Essa associação da velhice com o poder, bem como a apologia à 

idade avançada encontravam ressonância inclusive nas tragédias, nas quais 

eram atribuídas magnitude e nobreza aos velhos. O fim da gerontocracia 

acarretou um desprestígio do velho que passou a ser ridicularizado nas 

comédias.  

Conclusões como essas corroboram a falta de homogeneidade 

quanto o significado de “ser velho” no mundo antigo, já que “as obras, onde há 

o elogio da velhice, na verdade, apresentam uma ideologia subjacente, que 

reforça o poder dos mais idosos apenas por interesses políticos” (SECCO, 

1994, p. 17). 

Nessa perspectiva, o tratamento dispensado aos velhos por 

primitivos e por antigos está condicionada a inúmeros fatores que vão desde a 
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organização social e econômica até a maneira como se dá o relacionamento 

afetivo entre adultos, crianças e jovens. Beauvoir, portanto, alerta para a não 

simplificação da condição dos velhos em sociedades primitivas: nem 

generalizar que estes são abandonados à morte, nem idealizar um destino 

idílico para os idosos. Segundo ela: 

 
As soluções práticas adotadas pelos primitivos com relação 
aos problemas que os velhos lhes colocam são muito diversas: 
pode-se matá-los, deixar que morram, conceder-lhes um 
mínimo vital, assegurar-lhe um fim confortável, ou mesmo 
honrá-los e cumulá-los de atenções (BEAUVOIR,1990, p. 08). 

 

A essa afirmação, Beauvoir antecipa que, na sociedade atual, o 

tratamento dispensado aos velhos é o mesmo, diferenciando-se daqueles 

apenas por proibir, ou pelo menos disfarçar, o assassinato.  

Ora, mesmo tratando-se de uma obra de arte, a afirmação de 

Beauvoir encontra ressonância no conto “O Grande Passeio’’, de Clarice 

Lispector, publicado em 1971, no livro Felicidade Clandestina.  Nesse conto, 

narra-se a história de vida de “Mocinha’’ (ou Margarida), uma velhinha do 

Maranhão que tendo perdido todos seus familiares, restou sozinha no mundo. 

Levada por uma mulher “muito boa” para o Rio de Janeiro na intenção de 

interná-la em um asilo, é, contudo, abandonada novamente sozinha, agora, na 

nova cidade. Passando a depender de uma família desconhecida, Mocinha 

acaba por se tornar um estorvo na vida daquelas pessoas, que um dia 

resolvem livrar-se da velha, levando-a para casa de um irmão, Arnaldo, que 

mora em Petrópolis. Mocinha é deixada próximo a porta da casa de onde é 

imediatamente também mandada embora. “Eu lhe dou dinheiro e você toma o 

trem para o Rio, ouviu? Volta para a casa de minha mãe, chega lá e diz: casa 

de Arnaldo não é asilo, viu? aqui não tem lugar. Diz assim: casa de Arnaldo 

não é asilo não, viu!” (LISPECTOR, 1998, p. 36). De novo na rua, Mocinha 

anda a ermo e após saciar a sede na água no chafariz, a velha senta-se numa 

pedra que havia junto de uma árvore, para poder apreciar a estrada que era 

mais bonita que o Rio de Janeiro, e subia muito. “Então, como estava cansada, 

a velha encostou a cabeça no tronco da árvore e morreu” (LISPECTOR, 1998, 

p. 38). 
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Pela síntese apresentada, fica evidente o retrato das soluções 

práticas adotadas pelo homem moderno aos problemas causados pela velhice 

do outro. Entre elas, o conto destaca a rejeição, a negação e a desvalorização 

do idoso. 

A condição de relegados a que são submetidos os velhos na 

moderna sociedade industrial é tema de Memória e Sociedade – Lembranças 

de velhos, de Ecléa Bosi (1994). Nessa obra, a autora põe em evidência a 

dissimulação e a má fé que permeiam a relação do adulto com o velho: 

 
A moral oficial prega o respeito ao velho mas quer convencê-lo 

a ceder seu lugar aos jovens, afastá-lo delicada mas 

firmemente dos postos de direção. Que ele nos poupe dos 

seus conselhos e se resigne a um papel passivo. Veja-se no 

interior das famílias a cumplicidade dos adultos em manejar os 

velhos, em mobilizá-los com cuidado para ‘seu próprio bem’. 

Em privá-los da liberdade de escolha, em torná-los cada vez 

mais dependentes ‘administrando sua aposentadoria...’ (BOSI, 

1994, p.78). 

 

Pode-se dizer que, se antes da velhice, eram eles os chefes da casa 

e direcionavam as decisões da família, quando velhos, podem ser excluídos 

das discussões familiares e explorados pelos que lhe são mais próximos. 

Essa situação apresentada em torno da velhice não está dissociada 

do contexto da vida social moderna capitalista. Conforme Bermam (2007), a 

modernidade está diretamente vinculada ao desenvolvimento do capitalismo: 

 
O capitalismo transformou as relações das pessoas entre si e 
consigo mesmas. Na síntese de Marx, “a burguesia” é sujeito – 
por força de suas atividades econômicas responsáveis pelas 
grandes mudanças – e os homens e mulheres modernos, de 
todas as classes, são objetos, já que todos se veem 
transformados. [...] A burguesia extirpou da família seu véu 
sentimental e transformou a relação familiar em simples relação 
monetária. [...] Em lugar da exploração mascarada sob ilusões 
religiosas e políticas, ela colocou uma exploração aberta, 
desavergonhada, direta e nua.  (MARX apud BERMAN, 2007, 
p.130). 

  
Para o autor, o capitalismo ilimitado, impelido pela burguesia da 

época, afetou as relações pessoais. Nessa direção, agente da modernidade, 

tornou tudo vendável, dessacralizou a família e desmascarou a religião, tornou 
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profano o que era sacro, tudo virou mercadoria, tudo pode ser vendido ou 

comprado e gerar lucro. 

A literatura, como uma leitura do mundo, já problematizou essa 

situação em algumas boas narrativas. É o caso, por exemplo, do conto 

“Formigas de apartamento” de Sérgio Santa’Anna, no livro O voo da 

madrugada (2003). Nesse conto, a personagem principal, Dona Amélia, é uma 

velha senhora que além de viver as vicissitudes de um glaucoma e da 

incontinência urinária, vive ainda o drama de ser explorada pela própria família. 

 
A velha senhora, quando conseguia se fazer ouvir, lembrava a 

todos que, por sua vontade, se mudaria para uma clínica 

geriátrica, principalmente agora que já não contava com a 

exclusividade da empregada. As respostas que recebia 

variavam desde “Não venha fazer chantagem emocional com a 

gente, mamãe”, até a secura “Você sabe muito bem que é 

caríssimo” (SANT’ANNA, 2003, p. 77-78). 

 

Dona Amélia sente-se tolhida em seu próprio apartamento, sentindo-

se mais desconfortável pelo medo de incomodar que por suas próprias 

doenças. 

Retomando o percurso empreendido por Beauvoir (1990), traçamos 

um painel sobre o papel conferido aos anciãos em sociedades históricas cuja 

organização social, por ser mais complexa, em muito difere das demais 

anteriormente apresentadas.  

Embora seja difícil determinar que relação essas imagens sustentam 

com a realidade, pois são incertas, confusas, contraditórias e variáveis 

conforme o tempo e o lugar, Beauvoir segue firme na sua tese inicial que 

entende a velhice como uma categoria social e um destino singular para cada 

indivíduo. Diante disso, a pesquisadora atenta que o significado do “ser velho” 

na antiguidade é completamente diverso da concepção moderna, bem como 

essas diferenças se fazem patentes entre países de primeiro e terceiro mundo 

e ainda entre o ocidente e o oriente. 

A autora passa, então, a analisar a relação entre jovens e velhos na 

China, onde, de acordo com sua pesquisa, os idosos desfrutavam de posição 

privilegiada e, tanto no espaço familiar como no religioso, eram alvo de 

respeito. Como o pai tinha total autoridade sobre seus filhos, inclusive, 
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podendo decidir pela sua vida ou sua morte, e como a autoridade patriarcal não 

arrefecia com a idade, “os jovens suportavam com resignação ou desespero a 

autoridade dos anciãos. Assim, para a autora, “Na literatura chinesa, algumas 

vezes os jovens deploravam a opressão de que são vítimas. Mas a velhice 

nunca é denunciada como um flagelo” (BEAUVOIR,1990, p. 114). 

Dessa constatação, surge a primeira diferença no que diz respeito à 

representação da imagem dos velhos entre o oriente e o ocidente, uma vez que 

no apontado como primeiro texto conhecido dedicado à velhice, de autoria do 

filósofo e poeta Ptah-hotep, esta é apresentada como a imagem da decrepitude 

do corpo: 

 
Como é penoso o fim de um velho! Ele se enfraquece a cada 
dia; sua vista cansa, seus ouvidos tornam-se surdos; sua força 
declina; seu coração não tem mais repouso; sua boca torna-se 
silenciosa e não fala mais. Suas faculdades intelectuais 
diminuem, e lhe é impossível lembrar-se hoje do que 
aconteceu ontem. Todos os seus ossos doem. As ocupações 
que até recentemente causavam prazer só se realizam com 
dificuldade, e o sentido do paladar desaparece. A velhice é o 
pior dos infortúnios que pode afligir um homem. O nariz entope, 
e não se pode mais sentir nenhum odor. (BEAUVOIR,1990, p. 
114).   
 

Embora escrito 2500 antes de Cristo, as imagens desoladoras das 

deficiências da velhice presentes nesse texto, conforme Beauvoir, serão 

encontradas em todas as épocas. Fato que talvez se explique por, sendo a 

velhice, organicamente, um declínio, a maioria dos homens a temeram. Visto 

isso, pode-se afirmar que não é de hoje o sonho de rejuvenescimento, pois há 

registro de que os egípcios já escreviam sobre como transformar um velho num 

jovem, prescrevendo àquele uma dieta de “glândulas frescas retiradas de 

jovens animais” (BEAUVOIR,1990, p. 114).   

Ainda de acordo com Beauvoir, no que diz respeitos aos textos 

bíblicos sobre a velhice, são heterogêneos os tratamentos ao ancião. 

Entretanto, a associação da velhice à virtude é a tônica dos textos. As 

exceções se fazem no Livro de Daniel, no qual é narrado o episódio de Suzana 

e dois dos velhos e no Eclesiastes. 

O primeiro é o único episódio bíblico que não associa a velhice à 

virtude, mas sim ao vício, já que os velhos, juízes respeitados e enamorados 

pela beleza de Suzana, tramam para com ela deitarem-se. Ela, entretanto, 
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recusa-se a trair seu marido e a seu Deus. Os velhos, então, acusam-na de tê-

la visto dormir com um jovem. Condenada à morte, Suzana é salva pela 

perspicácia de Daniel que ao interrogar os velhos em separado constata a 

inverdade dos testemunhos. 

Já no segundo, o Eclesiastes, a velhice é descrita como decrepitude 

e infortúnio dos homens: 

 
Lembra-te do teu Criador durante a tua juventude, antes que 
cheguem os dias infelizes e chegues aos anos em que dirás: 
Não tenho mais prazer. Antes que se obscureçam a luz do sol, 
a lua e as estrelas, e o tempo nublado venha depois da chuva. 
Nesse dia, tremerão os guardiães da casa e os robustos se 
encurvarão; as que moem serão poucas e pararão; as que 
olham pelas janelas se ofuscarão; as portas da rua se fecharão 
e o ruído do moinho se acabará; o canto dos pássaros se 
enfraquecerá; as canções irão se calando; as alturas darão 
medo e os terrores rondarão. Quando a amendoeira florescer e 
o gafanhoto se arrastar e a alcaparra não der gosto, porque o 
homem caminha para a morada eterna e o cortejo fúnebre 
percorre as ruas. Antes que se rompa o fio de prata, e se parta 
a taça de ouro, e se quebre o cântaro na fonte, e se rache a 
roldana no poço, e o pó volte à terra que ele era, e o espírito 
torne a Deus que o deu (Ecl 12: 1-7). 

 

Em tal perspectiva, a velhice é vista como pura tristeza e melancolia. 

“Uma noite sem estrelas, um inverno sem sol” que a tudo enfraquece: os 

braços tremem e não cumprem mais a função de guardiões, as pernas se 

curvam sem mais robustez, os dentes caem, a visão torna-se turva, e os 

ouvidos não captam mais os cantos dos pássaros. Os cabelos embranquecem, 

perde-se a agilidade e o paladar. A velhice é metáfora de cortejo fúnebre no 

qual o velho, morto vivo, caminha para a morte. 

Em sua pesquisa Beauvoir, ressalta ainda a imagem do velho nas 

comédias. Na visão da autora, nessas peças, os velhos eram sempre alvo de 

zombaria. Entre os autores, ela cita Aristófane, que em suas comédias 

descrevia os velhos como ridículos, afastados da vida e algumas vezes ainda 

vítimas de espancamento pelos mais jovens. Uma das principais causas da 

zombaria era a libido dos velhos, que os fazia agir como se pensassem ainda 

ser jovens. Menandro, que sucedeu Aristófanes, assim descreve o velho que 

tem esse comportamento: “Não poderia haver um ser mais infeliz do que um 

velho enamorado, a não ser um outro velho que ama. Aquele que deseja 
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usufruir daquilo que o abandona – disso, é o tempo a causa – como poderia 

não ser infeliz?”  (BEAUVOIR,1990, p. 133).   

Os velhos continuam sendo motivo de riso nos séculos XIV e XV. 

Aqui, Boccacio ridiculariza os velhos ricos que se casam com mulheres jovens 

e bonitas. Em suas peças, os velhos tentam conseguir uma esposa jovem por 

meio de dinheiro. Sua aparência decrépita e a falta de vigor deixam-nas 

sempre sexualmente insatisfeitas, o que as leva a procurarem um homem 

jovem para satisfazê-las. Por assumirem esse papel, os velhos eram expostos 

e humilhados. 

Mais próximo de nossa literatura, temos também no século XV as 

peças de Gil Vicente. Adotando como lema uma frase do já citado Plauto, 

“rindo corrigem-se os costumes”, os autos e farsas desse autor tinham caráter 

moralizante, enaltecendo as virtudes e escarnecendo vícios e comportamentos 

inadequados, como os de um velho que se enamora por uma jovem. É o que 

temos, por exemplo, em O velho da horta.  

Nesta farsa, o enredo gira em torno de um velho casado que se 

apaixona por uma moça que vai até sua horta comprar verduras. O ridículo da 

situação se estabelece pelos galanteios caricaturais do velho e pelo tom 

zombeteiro com o qual a moça lhe responde: 

 
Entra a MOÇA na horta e diz o VELHO 

Senhora, benza-vos Deus. 
MOÇA Deus vos mantenha, senhor. 
VELHO  Onde se criou tal flor? Eu diria que nos céus. 
MOÇA Mas no chão. 
VELHO Pois damas se acharão que não são vosso 
sapato! 
MOÇA Ai! Como isso é tão vão, e como as lisonjas são 

de barato! 
VELHO Que buscai vós cá, donzela, senhora, meu 
coração? 
MOÇA Vinha ao vosso hortelão, por cheiros para a 
panela. 
  (VICENTE, 1998, p. 70). 

 
Esse comportamento do velho que se apaixona por uma jovem, 

devido a imposições de regras sociais, é considerado inadequado. Por esse 

motivo, tal conduta é castigada ao final da peça, já que ele termina pobre e 

sozinho, pois gasta todo seu dinheiro com uma alcoviteira que se oferece para 
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lhe conquistar a moça. Essa forma de ridicularizar e punir os desejos 

amorosos/sexuais dos velhos reforça o caráter pouco afeito da sociedade em 

aceitar a sexualidade destes, revelando que a lubricidade dos velhos “parece 

ao adulto particularmente repugnante” (BEAUVOIR, 1990, p. 132). 

Ainda nesse percurso sobre a velhice através do tempo, na 

sociedade medieval, “preocupada com as guerras e governada pela força das 

armas e da Igreja” (SECCO, 1994, p. 17), não havia espaço para o velho, que 

foi excluído da vida pública. Segundo esta autora, a literatura, em consonância 

com essa ideologia, não se interessou pelos velhos. “Os heróis das canções de 

gesta e das novelas de cavalaria são jovens ou se portam como tais” (SECCO, 

1994, p. 18).  

O Renascimento, perseguindo valores da Antiguidade Clássica, 

valorizava o belo, o equilíbrio e a perfeição. O contexto ligado às conquistas 

marítimas exaltava o homem em pleno vigor. Os velhos foram, então, ainda 

mais rejeitados. A literatura, entretanto, reservou algum espaço para a 

representação da velhice, como em Os Lusíadas, no episódio do “Velho do 

Restelo” e em Rei Lear.  

Escrita entre os anos de 1605 e 1606, a tragédia Rei Lear é 

considerada umas das obras-primas de Shakespeare. A peça conta a história 

de Lear, um rei pai de três filhas o qual nutria especial afeto pela mais nova, 

Cordélia. Velho e cansado das obrigações reais, decide dividir seu reino com 

as três herdeiras, reservando, entretanto, a parte maior àquela que 

demonstrasse maior amor ao pai. As duas filhas mais velhas, Goneril e Regan, 

ambiciosas e fingidas, com palavras lisonjeiras, mas mentirosas, convencem o 

rei de que muito o amam. Já Cordélia, a caçula, contrariando a expectativa do 

pai, fala apenas que o honra e o obedece e isso é a expressão de seu amor. 

Irado, o rei a deserda. Tendo abdicado do poder real, Lear fica à mercê das 

filhas, Goneril e Regan, que passam a limitar os caprichos e a pompa do velho 

rei, terminando por abandoná-lo ao relento e à fúria da natureza. Cordélia, que 

se tornara rainha da França, volta para tentar salva o pai, mas é presa e 

enforcada. Lear, ao ver a sua boa filha morta, entra em desespero e morre. 

A concepção, predominantemente negativa, da velhice apresentada 

na peça pode ser percebida em inúmeras falas das personagens. Entre elas, a 

fala do próprio rei: 
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Dai-me o mapa. - Sabei que dividimos  
O nosso reino em três: é nosso intento 
Afastar da nossa idade os cuidados 
Deixando-os aos mais jovens e mais fortes, 
Enquanto para a morte caminhamos  
(SHAKESPEARE, 1992, p. 25). 
 

Embora haja alusão de que a velhice seria um tempo para se viver 

sem o peso de compromissos e responsabilidades, ao relacionar a velhice com 

a morte, o rei deixa entrever uma visão pessimista dessa fase da vida. Essa 

visão negativa é mais uma vez destacada nessa fala de Regan: 

 
Estais velho senhor; 
A natureza em vós vai nos limites, 
Deveis ser governado e dirigido 
Por quem conheça a vossa condição 
Melhor do que vós mesmo (...) 
 (SHAKESPEARE, 1992, p.103). 

 

Aqui temos claramente o conflito de gerações e poder. Segundo a 

fala da filha, os velhos não devem ter autonomia sobre suas próprias vidas, 

deixando-se guiar pela vontade dos outros. 

De acordo com Secco (1994), a situação de discriminação social do 

velho se agudiza após a Revolução Industrial, quando esta define o parâmetro 

da relação capital-trabalho, enfatiza a produtividade econômica e assinala a 

ascensão da burguesia.  

 
Surgem novos paradigmas para a família que se estrutura, 
então, segundo valores burgueses. A nova imagem do velho, 
da mesma forma que a invenção social da criança, é produto 
da industrialização. A infância e a velhice, excluídas dos 
círculos de produção, pairam, idealizadas, acima da condição 
humana (SECCO, 1994, p. 19). 

 

Essa idealização encontrou ressonância nos ideais de virtude 

veiculados pelo Romantismo que reproduziu a imagem do velho, falseada pela 

moral burguesa, como nobre ancião, quando, na verdade, este encontrava-se 

marginalizado, sem função social, pois excluído do universo do trabalho. 

Essa aura de nobreza do ancião é totalmente perdida nas últimas 

décadas do século XIX. O velho passa a ser ridicularizado e o ciclo da vida 

passa a ser explicado pelo viés determinista que aponta a velhice como um 

declínio, cujo fim é a morte. A literatura realista e naturalista relegou o velho à 
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personagem secundária, descrevendo cruamente suas mazelas, como 

podemos perceber, por exemplo, no romance O cortiço, de Aluísio Azevedo. 

Entre as personagens velhas desse romance, temos Dona Isabel, mãe de 

Pombinha; Libório e Paula. Estas duas últimas são, respectivamente, um velho 

decrépito que mendiga pelo cortiço e uma velha meio insana a quem chamam 

de Bruxa. As três são personagens secundárias, descritas com as tintas cruas 

do Naturalismo, como nessa passagem que descreve Dona Isabel: 

 
Tinha uma cara macilenta de velha portuguesa devota, que já 
foi gorda, bochechas moles de pelancas rechupadas, que lhe 
pendiam dos cantos da boca como saquinhos vazios; fios 
negros no queixo, olhos castanhos, sempre chorosos e 
engolidos pelas pálpebras. (AZEVEDO, 2005, p. 37) 

 
Segundo Secco (1994), um contraponto a essa lacuna de 

personagens velhas como protagonistas na literatura brasileira do século XIX 

será a obra de Machado de Assis. Os romances da fase madura do Bruxo do 

Cosme Velho têm como protagonistas personagens idosos, como podemos 

observar em Dom Casmuro, Memórias Póstumas de Braz Cubas e em 

Memorial de Aires.  

Chegando ao século XX, Secco (1994) reflete sobre os efeitos das 

sociedades altamente industrializadas sobre a velhice, concluindo que nelas a 

velhice é ainda mais rejeitada. É interessante notar que a autora retoma uma 

questão cara às discussões sobre o tema, que são variadas as representações 

da senescência conforme a classe social a qual o idoso pertença: se muito 

pobres, são abandonados pela família em asilos; se de família de classe 

média, são mantidos em casa, mas sem mais poder de decisão; se ricos, 

mantêm-se no papel de patriarca, podendo mesmo ser venerado, ainda que 

por interesse. A solidão é a marca característica na vida dos idosos. 

Essa situação de isolamento foi ludicamente trabalhada em algumas 

poesias de Cecília Meireles, como percebemos nos poemas, “A língua do 

nhem” e “A avó do menino”, inseridos no livro Isto ou aquilo: 

 

A língua do nhem 
 
Havia uma velhinha 
que andava aborrecida 
pois dava a sua vida 
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para falar com alguém. 
 
E estava sempre em casa 
a boa da velhinha, 
resmungando sozinha: 
 
nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem... 
 
O gato que dormia 
no canto da cozinha 
escutando a velhinha, 
principiou também 
 
a miar nessa língua 
e se ela resmungava, 
o gatinho a acompanhava: 
 
nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem... 
 
Depois veio o cachorro 
da casa da vizinha, 
pato, cabra e galinha, 
de cá, de lá, de além, 
e todos aprenderam 
a falar noite e dia 
naquela melodia 
 
nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem... 
 
De modo que a velhinha 
que muito padecia 
por não ter companhia 
nem, falar com ninguém, 
 
ficou toda contente, 
pois mal a boca abria 
tudo lhe respondia: 
 
nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem...  
(MEIRELES, 1990, p. 32-33) 

 
Voltado para o público infantil, o poema ressalta o abandono em que 

vivem alguns idosos. A solidão da velhinha se traduz no sofrimento de não ter 

com quem conversar. Note-se que o eu-lírico destaca ser ela uma “boa 

velhinha, mas, ainda assim, sua solidão é tão intensa que a deixa aborrecida e 

muito a faz padecer. Seu desejo de ter com quem conversar será atenuado, no 

final do poema, pela companhia dos animais, e não por pessoas. Tal situação 

pode ser lida como uma problematização da intensa solitude a que alguns 

idosos são submetidos.  
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O segundo poema, “A avó do menino”, também aborda a solidão na 

velhice: 

 
A avó do menino 
 
A avó 
vive só. 
Na casa da avó 
o galo liró 
faz “cocorocó!” 
A avó bate pão-de-ló e anda um vento-t-o-tó 
na cortina de filó. 
 
A avó 
vive só. 
Mas se o neto meninó 
mas se o neto Ricardó 
mas se o neto travessó 
vai à casa da avó, 
os dois jogam dominó. 
(MEIRELES, 1990, p. 35) 

   
Nesse poema, a repetição dos versos “A avó / vive só” reforçam a 

solidão na qual a senhora vive. Essa solidão, entretanto, é amenizada pela 

presença do “galo liró” e, algumas vezes, pelo neto Ricardo com quem joga 

dominó. Embora ainda menino e travesso, há uma empatia entre neto e avó, 

fazendo que o tempo que os dois passam juntos seja prazeroso. Essa 

identificação entre Ricardo e a avó faz eco à afirmação de Secco “nas famílias 

de classe média, perpetuando a figura romântico-burguesa do avô bonachão, o 

ancião se torna mero cúmplice dos netos, um divertido companheiro de 

brincadeiras”. 

Ainda conforme Secco, no mundo contemporâneo, regido pelos 

valores capitalistas, os adultos mantêm uma relação de distanciamento para 

com os velhos, impingindo-lhes solidão e monotonia. 

 
Nas sociedades capitalistas, o ancião não é só oprimido pelo 
isolamento em asilos e pela burocracia. A moral do trabalho 
também o exclui do convívio com os familiares que, no afã de 
enriquecerem e de consumirem sempre mais, não têm tempo 
para o diálogo com os pais e com os avós (SECCO, 1994, p. 
23). 

 

Sobre a condição do velho na sociedade ocidental moderna, cujo 

modelo é o da razão legisladora e da crescente aceleração do tempo, o lugar 
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reservado ao abandono e à solidão resulta, nas circunstâncias aludidas acima, 

de uma compreensão segundo a qual o velho não atende mais a cadeia de 

produção exigida pelos tempos modernos. Segundo Habermas: 

 
O conceito de modernização refere-se a um feixe de processos 
cumulativos que se reforçam mutuamente: à formação de 
capital e mobilização de recurso, ao desenvolvimento das 
forças produtivas e ao aumento da produtividade do trabalho, 
ao estabelecimento de poderes políticos centralizados e à 
formação de identidades nacionais, à expansão de direitos de 
participação política, de formas urbanas de vida e formação 
escolar formal, refere-se à secularização de valores e normas, 
etc. (HABERMAS, 1998, p.14). 

 

Em consequência dessa percepção, Habermas tece uma crítica à 

civilização moderna, pois desconfia de que a razão veiculada na modernidade 

é uma razão instrumental. Nessa direção, esta esvazia o que o homem tem de 

mais espontâneo, pois suas relações afetivas cedem lugar a relações 

mecanizadas, sem sentido pleno, na medida em que seu comportamento e sua 

vida estão direcionados para o capital.  

É em função da necessidade do capital que, ao velho, fora da cadeia 

de produção, é destinada uma reserva de abandono e solidão. O conto, “O 

grande medo”, oferece-nos a possibilidade de refletir sobre esse fato. Nessa 

narrativa, os apelos da vida do genro e da própria filha, submetidos à 

engrenagem do capital, impigem à senhora sua parcela de solidão.   

Assim como Habermas, Benjamin também ver com desconfiança a 

razão veiculada na modernidade. Sua crítica volta-se contra a ideia de 

progresso que em sua estrutura linear e de movimento acelerado rompe com o 

passado. Nessa perspectiva, tudo o que representa o passado, como a 

tradição, a velhice, é visto como algo obsoleto. 

Em “Sobre o conceito da História”, Benjamin explicita sua crítica ao 

progresso, ao mesmo tempo que demonstra uma tentativa de salvar o 

passado: “acordar os mortos e juntar os fragmentos.” Sobre essa questão, a 

tese 9 é bastante esclarecedora: 

 
Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. 
Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que 
ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua 
boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter 
esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde 
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nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma 
catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre 
ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para 
acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma 
tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com 
tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade 
o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as 
costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. 
Essa tempestade é o que chamamos progresso (Benjamin, 
1994, p.226). 
 

O vento que impulsiona forças para o futuro procura ser uma 

negação do “anjo do passado”, de tal modo que o passado e aquilo que ele 

representa é visto como peso morto.  Ora, se considerarmos que o modelo da 

vida social moderna, na aceleração do tempo e em nome da razão, das 

tecnologias e do progresso, funciona como uma “tempestade” (Benjamin, 1994) 

que toma o passado como peso morto, o conto “As velhas” nos dá uma 

representação da velhice, não como um fardo pesado, mas como uma 

possibilidade de reflexão de nossa história. Na narrativa, tem-se uma espécie 

de impedimento para que a “tempestade” avance, na medida em que não é o 

tempo da aceleração que conta, mas o da experiência, do acúmulo de 

conhecimento do velho. A aceleração é, então, substituída pela lentidão dos 

passos, pelos momentos de silêncio, nos quais os velhos rememoram. 

Nas sociedades capitalistas, entretanto, o que se observa é um 

recorrente desrespeito à velhice. Os velhos são submetidos ao isolamento e 

destituídos de sua função social, anteriormente investida de respeito, que era 

garantir a troca de experiências entre as gerações. Nessa direção, tanto 

Beauvoir (1990) como Secco (1994) destacam que as questões concernentes à 

velhice foram muitas vezes silenciadas, como se tratar sobre tal assunto fosse 

algo proibido. As autoras defendem ainda que não há uma uniformidade de 

tratamento dado à velhice. A cultura da sociedade, bem como a classe social 

ao qual o velho pertence são determinantes para a forma como será tratado. 

 

 

 

 

 

 
 



63 
 

2.3 Expondo a ferida aberta: a velhice oprimida, despojada e banida 
 

Dizemos: afinal, somos aquilo que 
pensamos, amamos, realizamos. E eu 
acrescentaria: somos aquilo que 
lembramos. 

Noberto Bobbio 
 

Em Memória e Sociedade – Lembranças de velhos (1994), Bosi põe 

em xeque o caráter competitivo da sociedade, acusando-a da precoce 

degradação senil a que todos os trabalhadores estão submetidos. Ao se 

questionar “como deveria ser uma sociedade para que, na velhice, o homem 

permaneça homem” (BOSI, 1994, p.81), encontra a resposta radical de 

Beauvoir: “Seria preciso que ele sempre tivesse sido tratado como homem” 

(BOSI, 1994, p. 81). Bosi defende, então, a urgência de uma nova forma de 

vida, baseada em relações humanas saudáveis, na qual “nenhuma 

humanidade seja excluída da humanidade” (BOSI, 1994, p. 81). É dentro desse 

contexto que Bosi (1994) também defende que a problemática da velhice é 

mais uma questão de luta de classe que de conflito de gerações. 

A autora acusa os valores sobre os quais se assentam a sociedade 

industrial como adversos ao convívio harmônico com a velhice: 

 
O artesão acumulava experiência e os anos aproximavam da 
perfeição seu desempenho; era um mestre de ofício. Hoje, o 
trabalho operário que é repetição de gestos que não permite 
aperfeiçoamento, a não ser na rapidez. Enquanto o artesão 
realizava seu trabalho em casa, na oficina doméstica, o velho 
trabalhador tem que se deslocar. (BOSI, 1994, p. 78). 

 
Nessa direção, Bosi destaca que o caráter técnico e progressista da 

sociedade moderna, norteada pela supervalorização do maquinismo e da 

aceleração do tempo, traz perniciosas consequências para a velhice. 

Conforme destaca a autora, “quando se vive o primado da 

mercadoria sobre o homem, a idade engendra desvalorização. A 

racionalização, que exige cadências cada vez mais rápidas, elimina da 

indústria os velhos operários” (BOSI, 1994, p. 78). Essa competição, 

característica da sociedade industrial, desumaniza as relações interpessoais, 

restringi os lugares ao sol apenas aos vencedores e marginaliza o velho, “que 

se retrai de seu lugar social e este (sic) encolhimento é uma perda e um 
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empobrecimento para todos. Então, a velhice desgostada, ao retrair suas mãos 

cheias de dons, torna-se uma ferida no grupo” (BOSI, 1994, p. 83). Esse tipo 

de sociedade tem, como característica marcante, a perda da sequência, da 

continuidade: 

 
Quando as mudanças históricas se aceleram e a sociedade 
extrai sua energia da divisão de classes, criando uma série de 
rupturas nas relações entre os homens e na relação dos 
homens com a natureza, todo sentimento de continuidade é 
arrancado de nosso trabalho. Destruirão amanhã o que 
construirmos hoje (BOSI, 1994, p.77). 

 
Dessa forma, o velho entende que sua obra não sobreviverá, pois 

nem mesmo seus filhos lhe darão continuidade. Fora do mercado de trabalho, 

o idoso é surpreendido pelo isolamento social, pela falta de sentido de sua vida 

e pela perda de sua autonomia. 

Ainda que a autora também se reporte a questões de desrespeito ao 

velho pelas próprias famílias, é a sociedade que Bosi procurar desvelar. E mais 

uma vez denuncia: “Quando se vive o primado da mercadoria sobre o homem, 

a idade engendra a desvalorização” (BOSI, 1994, p.78). É ciente dessa 

realidade que Marilena Chauí em “Os trabalhos da memória”, apresentação da 

referida obra de Bosi, enfatiza que ser velho na sociedade capitalista  

 
É sobreviver. Sem projeto, impedido de lembrar e de ensinar, 
sofrendo as adversidades de um corpo que se desagrega à 
medida que a memória vai-se tornando cada vez mais viva, a 
velhice, que não existe para si mesma mas somente para o 
outro. E este outro é um opressor (CHAUÍ apud BOSI, 1994, p. 
18-19). 

 

A citação acima corrobora a asserção de Bosi quando denuncia que 

a velhice é vista preconceituosamente pelo outro. Nesse contexto, “o velho 

sente-se um indivíduo diminuído, que luta para continuar sendo homem” (BOSI, 

1994, p.79). A velhice, segundo a autora, deve ser vivenciada sem perder de 

vistas as causas que tornam significantes a vida cotidiana: “Durante a velhice 

deveríamos estar ainda engajados em causas que nos transcendem, que não 

envelhecem, e que dão significado a nossos gestos cotidianos. Talvez seja 

esse um remédio contra os danos do tempo” (BOSI, 1994, p.78). 

Ainda de acordo com Bosi, a ideologia do capitalismo, que valoriza 

apenas o lucro e a eficácia, é assimilada, inclusive, pelos próprios velhos. 
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Dessa forma, eles adotam o discurso de que realmente não servem para nada, 

de que são apenas um traste a dar trabalho e que devem, portanto, ceder lugar 

aos mais jovens. 

Essa situação se reflete em épocas de recessão, quando o 

desemprego cresce, os velhos são os principais atingidos, pois se veem 

obrigados a aceitar não apenas salários inferiores ao trabalho realizado, mas 

também atividades insalubres. Repete-se, assim, no mercado de trabalho, a já 

citada exploração do idoso no âmbito familiar: “aproveita-se dele o braço servil, 

mas não o conselho” (BOSI, 1994, p.79). 

De acordo com a autora, a moderna sociedade industrial engendrou 

a desvalorização dos velhos, que passou a fazer parte dos grupos que 

constituem as conhecidas minorias sociais, por isso de pouca significância. 

Desse grupo de minoria, Bosi cita também o negro e a mulher, mas adverte “A 

mulher, o negro, combatem pelos seus direitos, mas os velhos não têm armas. 

Nós é que temos que lutar por eles” (BOSI, 1994, p.81). E essa luta, segundo 

Marilena Chauí, deve ser empreendida por ser os velhos “a fonte de onde jorra 

a essência da cultura, ponto onde o passado se conserva e o presente se 

prepara” (CHAUÍ apud BOSI, 1994, p. 18). 

Sobre esse aspecto destacado por Chauí, a literatura tem também 

representatividade. Podemos citar Menino de engenho, de José Lins do Rego, 

que dedica boa parte de sua escrita à figura encantadora da velha Totônia: 

 
A velha Totônia de quando em vez batia no engenho. E era um 

acontecimento para a meninada. Ela vivia de contar histórias 

de Trancoso. Pequenina e toda engelhada, tão leve que uma 

ventania poderia carregá-la, andava léguas e léguas a pé, de 

engenho a engenho, como uma edição viva das Mil e uma 

noites. Que talento ela possuía para contar as suas histórias, 

com um jeito admirável de falar em nome de todos os 

personagens! Sem nem um dente na boca, e com uma voz que 

dava todos os tons às palavras. (...) Havia sempre rei e rainha, 

nos seus contos, e forca e adivinhações. E muito da vida, com 

as suas maldades e as suas grandezas, a gente encontrava 

naqueles heróis e naqueles intrigantes, que eram sempre 

castigados com mortes horríveis (REGO, 1971, p. 49-50-51).     

 
Como podemos perceber pela passagem acima e pela leitura 

integral das Histórias da velha Totônia, a personagem da velha Totônia 
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encarna, literalmente, a imagem dessa “fonte de onde jorra a essência da 

cultura”. Há, portanto, uma valorização dessa personagem pelo que ela é e 

pelo que representa.  

Olavo Bilac, grande nome do parnasianismo brasileiro, também 

contemplou a velhice como um período de riqueza, como observamos no 

poema a seguir: 

 
Velhas Árvores 

Olha estas velhas árvores, mais belas  

Do que as árvores novas, mais amigas:  

Tanto mais belas quanto mais antigas,  

Vencedoras da idade e das procelas...  

 

O homem, a fera, e o inseto, à sombra delas  

Vivem, livres de fomes e fadigas;  

E em seus galhos abrigam-se as cantigas  

E os amores das aves tagarelas.  

 

Não choremos, amigo, a mocidade!  

Envelheçamos rindo! envelheçamos  

Como as árvores fortes envelhecem:  

 

Na glória da alegria e da bondade,  

Agasalhando os pássaros nos ramos,  

Dando sombra e consolo aos que padecem!  

(Olavo Bilac, in "Poesias" ) 

 

Tomando as velhas árvores como comparativo para a velhice 

humana, o poema defende que o ser humano deve envelhecer como as 

árvores, cultivando a alegria e a bondade. Se assim fizer, esse momento da 

vida será rico em experiência, já que também será vencedor “da idade e das 

procelas”. Poderá, então, dividir com os demais seu conhecimento, “Dando 

sombra e consolo aos que padecem!”. 

Como fora das páginas literárias esse não é o comportamento 

comum, Bosi (1994) defende a urgência de uma mudança na forma como a 

sociedade capitalista concebe os velhos, empurrando-os para a degradação. 

Para isso, há que se garantir espaços que não os segregue do mundo ativo, 

pelo contrário, ofereça a eles as condições necessárias para uma 

sobrevivência digna.  

A partir das referências trazidas por Beauvoir, Secco e Bosi, 

podemos depreender que a maneira como a sociedade trata a velhice 
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atravessou, desde a Antiguidade até os dias de hoje um processo de 

desqualificação do velho que se agudizou com o advento do capitalismo. 

Segundo as duas primeiras autoras, durante esse percurso, a literatura ora 

problematizou, ora comungou com o modelo ideológico imposto à velhice. A 

esse respeito, a obra literária de Moreira Campos é representativa, pois sua 

escrita não compactua com o lugar destinado à velhice pela sociedade, mas a 

problematiza, forçando o leitor a uma reflexão.    
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CAPÍTULO 3 

A EXISTÊNCIA ECLIPSADA: MEDO, SOLIDÃO E ABANDONO NA VELHICE  
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3.1 Figurações da velhice em contos moreirianos 

 

A Velhice é isto: ou se chora sem motivo, 

ou os olhos ficam secos de lucidez. 

Miguel Torga 

 

A escrita moreiriana é comumente analisada como desveladora da 

condição humana, em suas múltiplas manifestações. Assim, conforme exposto 

anteriormente, muitos são os temas abordados pelo contista que propiciam ao 

leitor uma reflexão sobre a existência.   

Segundo Candido (1976), a investigação da relação entre a obra de 

arte, mais especificamente a literatura, e os fatores sociais, não deve 

desconsiderar o elemento social. O crítico, entretanto, salienta que este importa 

à análise literária na medida que se constitui “como fator da própria construção 

artística, estudado no nível explicativo e não ilustrativo” (CANDIDO, 1976, p. 7). 

Em outras palavras, Candido defende que, na obra literária, os 

fatores externos, ou seja, os sociais, sofrem um processo de transfiguração 

que os converte em elemento interno, ou seja, “que desempenha um certo 

papel na constituição da estrutura” da obra. (CANDIDO, 1976, p. 4). Nessa 

direção, a obra literária é entendida como um objeto estético (e não mero 

reflexo ou documento da realidade), e como tal deve ser investigada pelo 

crítico.  

Em prefácio ao O discurso e a cidade, Candido (2004) mais uma vez 

aponta um caminho possível para superação do que ele considera um “valo 

entre social e estético” nos estudos literários: “uma das ambições do crítico é 

mostrar como o recado do escritor se constrói a partir do mundo, mas gera um 

mundo novo, cujas leis fazem sentir melhor a realidade originária” (CANDIDO, 

2004, p. 9). 

Acreditamos que a consciência artística do contista, como destaca 

Monteiro (1980), “o transforma num observador que filtra a realidade, 

enfocando apenas aquilo que pode abrir as fronteiras de seu universo de 

símbolos” (MONTEIRO, 1980, p. 11), o que corrobora o pensamento de Sainte-

Beuve, citado por Candido (1976), de que o poeta não é mero refletor da 
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realidade, pois que a reelabora, combinando e criando fatos, antes de devolver 

à realidade. 

 

 

3.2 De desejo e de abandono 

 

Desculpai-me não ser bem eu:  
mas um fantasma de tudo.  
Desculpai-me viver ainda:  
que os destroços, mesmo os da maior glória,  
são na verdade só destroços, destroços. 

Cecília Meireles 

 

Narrado em terceira pessoa, o conto “Os pesados lagartos” tematiza 

a traição, a mesquinhez, o egoísmo, o ciúme e o descarte de tudo aquilo que 

não “serve” mais, até mesmo do ser humano. Embora a velhice não seja a 

perspectiva central do enredo, este gira em torno de um velho que se casa com 

uma moça mais nova, Nizinha. Ambiciosa, inicialmente ela se deixa “comprar” 

pelas muitas joias que o velho lhe presenteia e pela possibilidade de, casada, 

usufruir da riqueza do velho. Ciumento, o velho a vigia constantemente, porém 

ao sofrer um derrame e ficar totalmente dependente da esposa, é, por ela, 

internando em um pensionato, onde, com os demais velhos, toma banho de 

sol, “como pesados lagartos”. Em seguida, Nizinha assume os bens do marido, 

completamente abandonado por ela, e assume também seu caso com seu 

Batista, amigo do velho e única pessoa a visitá-lo no pensionato. Laura, a 

“amiga defensora”, analisa a vida de sua amiga, concluindo que Nizinha “soube 

construir sua vida.” 

O conto, enquanto trabalho ficcional, parece figurar uma dimensão 

estrutural da sociedade capitalista, do Brasil da segunda metade do século XX 

e, infelizmente, ainda dos dias atuais. Norteada pelos valores do capital, que 

visam sempre ao benefício que pode ser alcançado a partir do cálculo utilitário 

egoísta, as relações interpessoais são também reificadas. Nessa direção, o 

tratamento dispensado ao outro nem sempre guarda resquícios de sentimento, 

pois este é, muitas vezes, visto como objeto e como tal passível de ser 

comprado ou vendido. Assim é que se explica a relação entre o velho e 

Nizinha, que concretizam o casamento como uma espécie de barganha: 
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Ela se casou com o velho, que lhe deu antes muitas joias. 
Quando o velho teve o derrame e ficou com a permanente gota 
de lágrima no canto do olho repuxado, o fio de baba na boca, 
ela o internou no pensionato. O velho possui o grande edifício 
de apartamentos e tem depósito no banco, que ela movimenta: 
assina o cheque no balcão, atendida pelo funcionário, a bolsa 
elegante de couro posta ao lado (CAMPOS, 1969, p. 155). 

 

A citação acima é o parágrafo que dá início ao conto. Dele, pode-se 

inferir algumas questões desenvolvidas ao longo da narrativa. Os dois 

primeiros períodos constituem uma espécie de resumo dos acontecimentos: 

“Ela se casou com o velho, que lhe deu antes muitas joias. Quando o velho 

teve o derrame e ficou com a permanente gota de lágrima no canto do olho 

repuxado, o fio de baba na boca, ela o internou no pensionato”.  

Evidenciando-se a já aludida concisão na escrita de Moreira 

Campos, o narrador é sutil, dizendo apenas o essencial para que o leitor infira 

sobre quais bases se alicerça o relacionamento dos dois. Ao frisar que o 

casamento se realiza após o velho dá muitas joias a Nizinha, o narrador deixa 

subtendido que houve uma negociação na qual cada uma das personagens 

buscou o que lhe interessava: o velho, a beleza e mocidade de Nizinha; esta, a 

ascensão financeira.  

Ainda desse primeiro parágrafo do conto, concluímos que, assim 

como Candido observa que o romance Senhora trata da compra de um marido, 

“Os pesados lagartos” trata da compra de uma mulher. Assim como no 

romance, no conto “essa compra tem um sentido social simbólico, pois é ao 

mesmo tempo representação e desmascaramento de costumes vigentes na 

época, como o casamento por dinheiro” (CANDIDO, 1976, p. 6). Entretanto, se 

ainda conforme Candido, “as imagens no romance manifestam a mineralização 

da personalidade, tocada pela desumanização capitalista, até que a dialética 

romântica do amor recupere a sua normalidade convencional”, o conto ora em 

análise, não recuará na crítica dos mecanismos que regulam a sociedade 

capitalista. 

A partir da observação da voz narrativa, percebe-se que o narrador 

não comunga com o modelo de perversão ditado pelo capitalismo. Sutilmente, 

então, vai desvelando o caráter mercantilista e aviltante que norteia as relações 
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interpessoais. Assim é que Nizinha e o velho, ambos são alvos da reificação1 

comum no capitalismo: ela inicialmente “comprada” pelas joias do velho; ele, 

para não atrapalhar o relacionamento dela com o amante, é, como um mero 

objeto, posto de lado, tal como ela põe de lado a bolsa para assinar o cheque. 

A própria composição do conto, que alude a uma transação 

comercial, o conflito e a composição das personagens secundárias, autoriza-

nos a dizer que tanto o velho, como Nizinha e Laura, concebem o 

relacionamento interpessoal e afetivo como mera extensão da estrutura sobre a 

qual se organiza a sociedade capitalista: “Laura, a colega defensora, morde o 

sanduíche na hora do lanche na repartição. Ela entende que só agora Nizinha 

se realizou” (CAMPOS, 1969, p. 155).  

O comentário de Laura é revelador de um contexto no qual o 

dinheiro a tudo justifica. Entretanto, o adjetivo, “defensora”, usado pelo narrador 

para qualificá-la, pode ser lido como um índice de acusação à Nizinha.  Em 

outras palavras, se Laura exerce o papel de defensora, é porque Nizinha, 

velada ou abertamente, é acusada de algum delito. Estaria o narrador 

apontando o abandono do velho como um crime disfarçado? 

Assim, por meio do discurso direto e do discurso indireto livre, o 

narrador vai intercalando com a voz de defesa de Laura, uma outra voz na qual 

subjaz a sua própria, que mais uma vez denuncia o comércio das relações as 

quais deveriam ser norteadas por outro valor, que não o capital: 

 
Muito gentil. Trabalha com imóveis. Se não pode casar-se, 
porque é desquitado, de qualquer modo Nizinha se realizou, 
soube construir a sua vida. Ele fora muito amigo do velho, que 
o protegera de início. Visitava-o no apartamento. Tiveram uma 
sociedade no escritório, com mesa um ao lado do outro. Laura, 
a colega defensora, morde o último pedaço de sanduíche: 
- São as coisas da vida (CAMPOS, 1969, p. 155). 

 

Acreditamos não ser forçoso perceber, nessa passagem, uma 

reflexão sobre a desvalorização da amizade e da confiança. Como se 

                                                           
1 Processo em que uma realidade humana ou social perde ou parece perder seu dinamismo e passa a 

apresentar a fixidez de um ser inorgânico, com perda de autonomia e, no caso do homem, de 

autoconsciência; COISIFICAÇÃO [O conceito foi desenvolvido pelo filósofo George Lukács (1885-

1971) na obra História e Consciência de Classe, de 1923, tendo em mira uma crítica aos mecanismos do 

sistema capitalista].  
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apontasse para uma dupla traição, da esposa e do amigo, ao que Laura 

banaliza como “coisas da vida”.  

O sentido dado por Laura ao “soube construir a sua vida”, converte a 

relação de Nizinha com o velho a apenas um meio economicamente viável 

para sua realização, que só se completa quando esta se apodera do dinheiro 

do velho, livra-se dele internando-o no pensionato e o substitui por seu Batista. 

É interessante atentar para quem é esse amante. O narrador faz 

questão de repetir algumas características dessa personagem: Seu Batista 

“ajeita os óculos de aros grossos pretos, pousa de leve o lenço dobrado sobre 

as gotículas de suor da grande calva”. Segundo Laura, seu Batista é 

desquitado, muito discreto, educado e é amigo de longas datas do Velho. Pelas 

características ressaltadas, cogitamos se não seria seu Batista mais um velho 

na vida de Nizinha, ainda que visivelmente mais novo. Ante essa possível 

interpretação, algumas questões podem ser levantadas: teria Nizinha um gosto 

por homens velhos, deles gostando verdadeiramente? Descartando-se assim o 

casamento por interesse? Ou seu Batista representaria apenas uma nova 

vítima da qual ela se livraria tão logo alcançasse seu objetivo? 

A investigação da simbologia presente na metáfora, “pesados 

lagartos”, escolhida pelo narrador para comparar os velhos internos do 

pensionato, pode lançar luzes sobre a leitura. De acordo com o Dicionário dos 

símbolos, de Gerd Heinz-Mohr, o lagarto é “um animal notavelmente ágil e 

relativamente prudente, que, por sua inclinação para a luz do sol, se associou 

muito cedo com a simbologia do sol e da ressureição. O lagarto incorpora o 

desejo de entrar na luz do além pela morte”. Ainda segundo esse dicionário, 

conforme antigos bestiários alemães, “quando o lagarto se torna cego pela 

idade, estende a cabeça rumo ao oriente da terra ou de uma fenda de parede, 

olha persistentemente no sol que nasce e assim passa a ver de novo”  

A partir dessas informações, acreditamos ser possível considerar 

que o conto pode estar fazendo uma analogia entre a cegueira do lagarto e a 

imprudência do velho, ambas ocasionadas pela velhice. Cego de desejo por 

Nizinha, o velho, agora, modorrando ao sol no pensionato, tal o lagarto cego 

que olha fixamente para o sol, pôde finalmente recuperar “a visão” e se 

aperceber abandonado pela esposa.  
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A decadência do velho no pensionato contrasta com a figura inicial 

do velho rico e ainda em atividade. Essa mudança de perspectiva liga-o mais 

uma vez a imagem do lagarto, mas agora sem a agilidade comum a este. O 

velho agora se move com lentidão, está pesado, vagaroso. Perdendo seu vigor 

físico, é apenas um inválido, uma espécie de fardo pesado. Emerge desse 

discurso um ser em padecimento: 

 
O velho toma banho de sol com os outros velhos no grande 
pátio, modorram ali como pesados lagartos. A permanente gota 
de lágrima no canto do olho repuxado, o fio de baba na boca. 
Nada articula. 
- Ôôôôô... (CAMPOS, 1969, p. 156). 

 

Aqui, como vimos no capítulo dois, o tempo cumpre seu papel de 

deteriorar, imprimindo na personagem sua marca corrosiva. O velho, 

inicialmente no apogeu da idade, exerce suas atividades no escritório onde 

acolhe seu Batista como sócio: “Tiveram uma sociedade no escritório, com 

mesa um ao lado do outro”. Inicia-se um processo de transformação que 

culmina em sua decadência, quando o velho atravessa uma espécie de ócio, 

de aposentadoria, na qual já não mais trabalha e o tempo é empregado em 

remoer a insegurança que sente em relação a Nizinha: “Quando ainda podia 

sair de casa, comprava a revista e ficava escondido atrás da banca de jornal na 

esquina para vigiá-la”.  

Sobre esse aspecto, é interessante retomarmos o que fala Bosi 

sobre a degradação que se abate sobre os velhos quando se sentem ociosos 

devido à aposentadoria: “o velho sente-se um indivíduo diminuído, que luta 

para continuar sendo homem” (BOSI, 1994, p.79). No conto em estudo, a luta 

empreendida pelo velho, este pertencente a uma classe social privilegiada, 

concentra-se em questões matrimoniais. O velho preocupa-se com sua 

virilidade e com as possíveis consequências no comportamento de sua esposa.  

Dentro dessa perspectiva, notamos que o velho desinveste-se das “causas que 

nos transcendem, que não envelhecem, e que dão significado a nossos gestos 

cotidianos”. (BOSI, 1994, p.80). 

 A total degradação do velho instala-se a partir do derrame e da 

consequente internação no pensionato:  
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O velho toma banho de sol com os outros velhos no grande 
pátio, modorram ali como pesados lagartos. A permanente gota 
de lágrima no canto do olho repuxado, o fio de baba na boca. 
Nada articula.  
– Ôôôôô... (CAMPOS, 1969, p. 156). 

 

A figura do velho é a personificação da decadência. A lágrima 

constante reforça a imagem do sofrimento também permanente. A 

impossibilidade de comunicação enfatiza o abismo entre adultos e velhos. 

Abre-se ao leitor possibilidades de leitura para o “Ôôôôô” que o velho tenta 

inutilmente articular em palavras. Estaria o velho tentando alertar a Seu Batista, 

velho também, do futuro que lhe aguarda com Nizinha? Ou estaria querendo 

reivindicar seu direito de, mesmo doente, poder ficar em casa, já que tem 

dinheiro suficiente para contratar uma enfermeira. Ou ainda estaria querendo 

deixar claro que sabia ter sido duplamente traído, pela esposa e pelo amigo? 

A amiga defensora, entretanto, enxergando a situação por outro 

ângulo, contemporiza a atitude de Nizinha, já que, segundo aquela, a relação 

do velho para com a amiga era “Uma tirania. [pois] Ciúme de velho deve ser 

horrível.” A essa afirmação de Laura, subjaz uma aversão à velhice, um 

desprezo para com o desejo que o velho nutre por Nizinha. Tal aversão 

corrobora o pensamento de Beauvoir quando esta afirma que a lubricidade dos 

velhos “parece ao adulto particularmente repugnante” (BEAUVOIR, 1990, p. 

132). 

Nessa perspectiva, o conto retoma um tema recorrente ao longo dos 

séculos, principalmente pelo teatro cômico: a lubricidade dos velhos que se 

tornam ridículos e alvo de escárnio ao se apaixonarem por uma jovem mulher.  

No conto em estudo, o velho enamora-se de Nizinha, mulher jovem 

e bonita. Sem mais atrativos físicos, para conquistá-la, o velho lança mão dos 

meios de que dispõe: dá-lhe joias, como aceno de uma vida financeira 

tranquila. Casados, o velho parece ter consciência da falta de sentimentos da 

esposa para com ele. Desconfiado, mas incapaz de deixá-la, torna-se 

ciumento, chegando mesmo a espreitá-la na rua: 

 
(...) todos sabiam, que o velho era ciumento. Exigia de Nizinha 
que lhe telefonasse logo que chegasse à repartição. Quando 
ainda podia sair de casa, comprava a revista e ficava 
escondido atrás da banca de jornal na esquina para vigiá-la. 
(CAMPOS, 1969, p. 156). 
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Conforme dito anteriormente, tramas como essa foram 

abundantemente trabalhadas por autores do teatro cômico, para quem a 

velhice era sempre ridícula. Beauvoir (1990) comenta as comédias de 

Aristófanes, Menandro, Plauto, Boccacio e de Chaucer. Esses autores, 

bastante avessos à essa fase da vida, não escamoteiam a falta de 

afetuosidade que nutrem pela velhice. Sobre essa questão, são esclarecedoras 

essas considerações de Menandro, destacada por Beauvoir: 

 
Aquele que dura além da conta morre desgostoso; sua velhice 
é penosa ele passa necessidade. Perambulando aqui e ali, 
encontra inimigos; conspira-se contra ele. Não partiu em 
tempo; não teve uma bela morte. (...) Velhice, tu que és a 
inimiga do gênero humano, és tu que devastas toda a beleza 
das formas, tu transformas o esplendor dos membros em peso, 
e a rapidez em lentidão. (...) Uma vida longa é coisa penosa. Ó 
pesada velhice! Nada tens de bom para os mortais, mas 
prodigas dores e males (BEAUVOIR, 1990, p. 133). 

 
Ainda de acordo com a autora, as peças desses autores arrancavam 

muitos risos da plateia. O expediente usado era sempre o mesmo: 

apresentavam no palco a figura do velho rico, que enamorado por uma mulher 

jovem e bela, usavam de suas riquezas para tê-las e por elas eram sempre 

enganados.  

A narrativa, “Os pesados lagartos”, ora em análise, entretanto não 

adota o tom zombeteiro comumente utilizados nessas peças. Moreira Campos, 

embora desenvolva a mesma temática, não descamba a narrativa para o 

cômico, nem escarnece do velho tratando-o como ridículo. Pelo contrário, com 

forte apelo descritivo, o autor trabalha poeticamente a imagem do velho após o 

derrame: “os pesados lagartos”, “a mão descarnada e inútil”, “a permanente 

gota de lágrima no canto do olho repuxado, o fio de baba na boca”. Como bem 

observou Rachel de Queiroz ao prefaciar o referido livro, o contista apresenta 

uma visão pessimista e trágica de uma humanidade cruel: 

 
Uma crueldade que aparece como emanação natural da 
condição humana, paralela com a sua lubricidade; animais 
cruéis, lascivos, impuros, sobrenadando entre a sordície e a 
miséria, vivendo apenas para esperar a hora da morte. 
(QUEIROZ, 1969, p. XI) 
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Assim, é a voz do narrador que nos apresenta o episódio final e de 

total degradação da figura velho: “O velho calça chinelas e meias grossas, a 

mão descarnada e inútil sobre o braço da cadeira. Esforça-se por 

compreender: - Ôôôôô...” (CAMPOS, 1969, p. 156). O derrame acentua a 

decadência física do velho, e a degradação moral se estabelece pelo abandono 

da esposa, que de certa forma retira daquele qualquer vestígio do que poderia 

ser considerado como força viril, relegando-o ao estado de inutilidade.  

A narrativa problematiza também o espaço do pensionato. Quase 

sempre lugar de abandono e segregação, a maioria dos asilos submetem os 

velhos a um processo de intensa despersonalização. O asilo do conto em 

estudo, embora seja uma instituição da igreja, não ameniza essa perda de 

identidade. Pelo contrário, ali os velhos perdem inclusive seu status de 

humano, numa zoomorfização que os aproxima de lagartos modorrentos e 

pesados. O pensionato é apresentado como uma espécie de depósito onde 

são colocados aqueles que já não “servem”, onde os velhos podem, sem 

atrapalhar, esperar a morte. 

É atenta a esse descarte do velho que Beauvoir (1990) põe em 

relevo a necessidade de se entender a razão pela qual a sociedade aceita 

passivamente que seus velhos sejam tratados de maneira tão desrespeitosa. 

Sobre essa questão, a autora reconhece que normalmente a sociedade fecha 

os olhos para os problemas que não ameaçam seu equilíbrio. Assim, a sorte 

dos velhos é tão negligenciada pela sociedade como a sorte de outros 

marginalizados como as crianças abandonadas, os deficientes ou os jovens 

delinquentes. Entretanto, no que concerne à negligência da sociedade para 

com a velhice, a autora destaca que “sua indiferença parece, apriori, mais 

surpreendente; cada membro da coletividade deveria saber que seu futuro está 

em questão” (BEAUVOIR, 1990, p. 265).  

É interessante observarmos a pouca afetividade que Nizinha 

dispensa ao marido. Até mesmo o fato de lhe mandar os biscoitos favoritos, 

que poderia ser lido como um cuidado especial para com o velho, tem essa 

expectativa imediatamente quebrada na sequência do período. O narrador 

parece destacar que o ato de Nizinha é mecânico, apressado e totalmente 

desprovido de sentimento. Compra-lhe os biscoitos apenas porque estão ali, na 

mercearia ao lado da repartição. Não lhe exigem nenhum esforço. Fica nas 
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entrelinhas que se não estivessem assim tão à mão, nem mesmo a isso o 

velho teria direito. 

O autor cria uma situação na qual suas personagens podem se 

movimentar, sem constrangimentos, em busca do que desejam. E nessa 

busca, tudo passa a ser permitido, inclusive comprar, usar e descartar pessoas. 

Ao adotarem essa postura, as personagens, sem exceção, corroboram ao que 

Marx aponta como um desmascaramento das relações que se convertem em 

simples relações monetárias: “Em lugar da exploração mascarada sob ilusões 

religiosas e políticas, ela (a burguesia) colocou uma exploração aberta, 

desavergonhada, direta e nua” (MARX apud BERMAN, 2007, p.130). 

Nessa perspectiva, é interessante algumas considerações a respeito 

da modernidade, uma vez que esta tem clara relação com o despertar do 

capitalismo e, consequentemente, com a burguesia. Nascida sob o signo do 

progresso, a sociedade moderna impõe a todos um ritmo acelerado, um estado 

de constante mudança e renovação. Esse caráter volátil da vida moderna exige 

sempre o olhar para o futuro, rompendo, assim, com passado. No frenético afã 

pelo novo, não há espaço para a tradição, para a valorização do saber 

acumulado, pois tudo é pensado para logo ser descartado. 

Esse estado de constante mudança, é, então, umas das 

características da vida moderna. Essa falta de instabilidade, entretanto, para 

Marx, longe de ser uma ameaça à burguesia, é seu principal combustível. A 

sociedade burguesa norteada por seu sistema econômico, o capitalismo, não 

apenas interessa-se pela mudança, mas sobrevive da crise e do caos, pois 

“catástrofes são transformadas em lucrativas oportunidades para o 

redesenvolvimento e a renovação; a desintegração trabalha como força 

mobilizadora e, portanto, integradora” (BERMAN, 2007, p.118). Dessa forma, o 

equilíbrio burguês, estabelecido por forças tão contraditórias, só pode ser 

abalado pelo seu extremo oposto: uma estabilidade sólida e prolongada. 

Tal modelo de economia gera sérias implicações para aqueles que 

não fazem parte da classe dominante. O capitalismo, interessado apenas no 

que pode gerar lucro, impele a todos ao autodesenvolvimento, mas apenas na 

medida em que possa ser por ele aproveitado: 
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As disponibilidades, impulsos e talentos que o mercado pode 
aproveitar são pressionados (quase sempre prematuramente) 
na direção do desenvolvimento e sugados até a exaustão; tudo 
o mais, em nós, tudo o mais que não é atraente para o 
mercado é reprimido de maneira drástica, ou se deteriora por 
falta de uso, ou nunca tem uma chance real de se manifestar 
(BERMAN, 2007, p.25). 

 

Dentro desse contexto, não há, portanto, espaço para valorização da 

velhice. Os velhos operários, tendo sua força de trabalho exaurida, perdem 

lugar na engrenagem do lucro. Seus passos lentos não combinam com a 

aceleração inerente ao capitalismo. Já os idosos que acumularam riqueza são 

aturados devido ao poder do capital, fato que reforça a afirmação de que na 

sociedade moderna o dinheiro permeia e norteia todas as formas de relação.      

Nessa busca desenfreada pelo lucro, a sociedade capitalista 

“relaciona nosso valor humano ao nosso preço de mercado, nem mais, nem 

menos” (BERMAN, 2007, p.137). Para a burguesia, nada é mais importante 

que acumular capital, assim ninguém é mais que um mero meio de se chegar 

até esse fim. Assim, conforme Marx, no mundo moderno capitalista, tudo está 

sujeito à perversão, mesmo o que antes era tido como sagrado. Esse é um 

tempo no qual o processo diluidor, que “desmancha no ar tudo que é sólido”, a 

tudo profana na sua busca desenfreada pelo lucro imposta pelo capitalismo. 

De volta ao conto, seja pela forma como se iniciou o relacionamento 

entre Nizinha e o velho, num processo de compra da mulher por meio de joias; 

seja pelo desfecho de, ao adoecer, o velho ser internato no pensionato, pode-

se dizer que nesse conto os relacionamentos são também contaminados pelos 

valores do capital. Nesse sentido, as relações delineadas no conto nos remete 

às reflexões empreendidas por Berman de “como o capitalismo transformou as 

relações das pessoas entre si e consigo mesmas” (BERMAN, 2007, p.130). 

A defesa de Laura, que desconsidera o respeito e a solidariedade 

em detrimento a estabilidade financeira, corrobora a visão assustadora de 

Marx, de que na sociedade burguesa “qualquer espécie de conduta humana se 

torna permissível no instante em que se mostra economicamente viável, 

tornando-se ‘valiosa’; tudo o que pagar bem terá livre curso” (MARX apud 

BERMAN, 2007, p.136). 

A imagem da velhice, neste conto, está ligada à imagem de 

degradação e de aviltamento que se anuncia ainda na primeira linha da 
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narrativa. A degradação aqui se manifesta não apenas no aspecto físico do 

velho que se deteriora após o derrame, mas também no desgaste das relações 

interpessoais, que se dão de maneira abjeta. Essas relações, que fazem parte 

da estrutura de uma sociedade norteada pelo dinheiro, não abrem espaço para 

o humano e desvalorizam tudo e todos que já não são mais produtivos, e esse 

todos compreende, principalmente, os velhos.  

A natural dependência imposta pela velhice e a consequente perda 

de autonomia sobre si mesmo, torna os velhos alvos certeiros do aviltamento. 

No conto em análise, o velho, rebaixado a fardo, é abandonado no pensionato, 

destituído de qualquer manifestação de respeito. Essa situação nos faz pensar 

no que diz Löwi sobre a “barbárie civilizada”. O tratamento do qual o velho é 

vítima não deixa de ser também uma das manifestações da crueldade 

praticada por representantes da civilização.  

Percebemos que, mesmo pertencendo a uma classe social 

privilegiada, a personagem do velho não consegue safar-se da exclusão. Seu 

desejo de manter-se sexualmente ativo como homem, casando-se com 

Nizinha, é rechaçado pelas demais personagens. Ele é apenas o velho. Não 

tem outro nome, não deve nutrir desejos. Apartado da vida e do mundo ao ser 

internado no pensionato, o velho é uma espécie de morto-vivo. O espaço do 

pensionato pode, então, ser lido como antessala da morte. Já não tendo mais 

utilidade, resta ao velho o esquecimento, o abandono e a solidão, destino do 

qual apenas a morte o pode libertar.  

Vista sob essa perspectiva, a literatura, segundo alerta Bosi (2010), 

não deve ser entendida apenas como mero reflexo da realidade. Em sua 

maneira particular de exprimir o mundo, a literatura pode por sob olhar de 

suspeita um discurso que se quer hegemônico e homogêneo. Nessa direção, 

“Os pesados lagartos” pode ser lido como um questionamento a 

comportamentos que, norteados por valores capitalistas, empobrecem as 

relações humanas. No conto, esse comportamento pode ser observado não 

apenas em Nizinha, mas também na amiga Laura e no próprio velho.  
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3.3  Ideia de um quadro antigo: as duas velhas 

 

Duas velhinhas muito bonitas, 

Mariana e Marina, 

estão sentadas na varanda: 

Marina e Mariana. 

 

Elas usam batas de fitas, 

Mariana e Marina, 

e penteados de tranças: 

Marina e Mariana 

  Cecília Meireles 

 

A segunda narrativa aqui analisada, “As velhas”, tem como tema 

central a velhice e retrata o cotidiano de mais um asilo da prosa de Moreira 

Campos.  Também mantido pela Igreja, sustentado financeiramente por D. 

Quirino e dirigido por Irmã Genoveva, a instituição, especificamente para 

senhoras, abriga diversas idosas. Das muitas velhas ali internadas, o narrador 

focaliza a história de duas irmãs, Corina e Marcela. São a companhia 

inseparável uma da outra, mas Marcela adoece gravemente, deixando a irmã 

sozinha, sem conseguir compreender a ausência daquela. Corina procura sua 

irmã pelos corredores, pensa em perguntar à Irmã Genoveva, mas esquece do 

que queria indagar, aborrece-se, mas insiste na procura. Comovida, Irmã 

Genoveva traz outra velha para ser companhia para Corina, porém a nova 

“irmã” não se adapta aos costumes desta e acabam por não se entenderem. 

Com poucas passagens narrativas, o olhar do narrador, como uma câmara, 

percorre todo o asilo, capturando imagens das velhas ali esquecidas. São 

muitas, algumas ainda contribuem com os afazeres do asilo, como aguar os 

canteiros ou varrer a igreja; umas vivem de se insultar; outras caminham de 

braços cruzados pelos corredores. A rotina do asilo é flagrada no horário das 

refeições, na hora de dormir, nos detalhes do dia a dia. 

Especificamente nesse conto, a forma como o autor aborda a velhice 

nos asilos possibilita a leitura de três aspectos sociais que se mantêm atuais: a 

questão da particularização de cada idoso enquanto ser humano; a tendência 

da sociedade em apagar essas marcas individualizantes, desconsiderando as 

contribuições e o passado da pessoa idosa, e os resquícios de uma cultura que 
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trata com deferência aos que pertencem ou pertenceram à classe social 

privilegiada.  

Em contraste com as demais narrativas aqui analisadas, nas quais 

as personagens idosas são identificadas apenas por velhos ou velhas, esse 

conto destaca-se por estabelecer uma espécie de antítese entre o seu título 

“As velhas”, palavra de cunho generalizante, e o emprego de nome próprio a 

algumas das personagens: Marcela, Corina, Rufina, Nôzinha e D. Carlota, 

como a indicar a particularização de cada uma das idosas.  

Entretanto, a maneira como o narrador as apresenta, com exceção 

de D. Carlota, sem nenhuma referência a vida anterior destas, pode servir 

como chave de leitura para se perceber, dentro do espaço micro do asilo, um 

comportamento comum na sociedade: a desvalorização da velhice. Nessa 

direção, ao ocultar o passado das personagens, o conto revela o processo de 

desligamento com o que foi vivido até ali. Há, então, o esvaziamento da 

experiência e os velhos são tomados apenas pelo seu presente que a 

sociedade ver com decrepitude. São “Sombras, os fantasmas, as múmias. 

Caveiras que tentavam romper a pele do rosto” (CAMPOS, 1969, p. 114). 

Sobre essa questão, é importante retomarmos aqui o que Bosi nos 

alerta sobre como esse desligamento com o passado afeta o idoso e também a 

sociedade: 

 

Quando a sociedade esvazia seu tempo de experiências 
significativas, empurrando-o para a margem, a lembrança de 
tempos melhores se converte num sucedâneo da vida. E a vida 
atual só parece significar se ela recolher de outra época o 
alento. O vínculo com outra época, a consciência de ter 
suportado, compreendido muita coisa, traz para o ancião 
alegria e uma ocasião de mostrar sua competência. Sua vida 
ganha uma finalidade se encontrar ouvidos atentos, 
ressonância (BOSI, 1994, p. 82). 

 

Conforme a estudiosa, essa ausência de “ouvidos atentos, ressonância” afeta 

não apenas o bem-estar do idoso, mas também compromete possibilidades 

vantajosas para a própria sociedade: 

 
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 
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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, pois contrasta a 
riqueza e a potencialidade do homem criador de cultura com a 
mísera figura do consumidor atual (BOSI, 1994, p. 82). 

  
De acordo com Bosi, a troca de experiência com os velhos pode ser 

uma possibilidade de humanização do presente. Os velhos, ao evocarem o 

passado, trazem à luz um mundo bastante diverso do atual, norteado por 

valores menos consumistas. 

O conto em estudo problematiza a ruptura com o passado imposta 

aos velhos. Submetidos a esse apagamento, os idosos perdem o caráter de 

homens e mulheres e por conseguinte de ser individual e único. Nesse 

contexto, o nome em si, apenas, não é suficiente para garantir-lhes sua 

individualidade, não diz quem é, pois que é a história de cada um que garante 

essa diferenciação. São, assim, apenas as velhas, “iguais em tudo na vida”. A 

perda da alteridade é reforçada pela mesma solidão e isolamento a que as 

personagens são submetidas. 

Se atentarmos para a escolha das palavras usadas para descrevê-

las, “sombras, fantasmas, múmias e caveiras”, podemos dizer que, denotativa 

ou conotativamente, todas fazem parte do campo simbólico da morte. A palavra 

morte, entretanto, não é citada em nenhuma passagem do conto, mas está 

implícita na narrativa, principalmente nos trechos que descrevem o estado de 

Corina e as visitas do médico:  

 
Há dois dias que não se alimenta. Está muito fraquinha. [...] O 
médico tornou, com sua maleta, e repetiu frases para Irmã 
Genoveva. [...] Corina estava muito fraca: esvaía-se nos 
lençóis, a colher com o caldo de caridade encontrava 
resistência nas gengivas. [...] Corina não voltou mais e ela 
(Marcela) se apoquentou. (CAMPOS, 1969, p. 114/115) [grifo 
nosso] 
 

A imagem que se sobressai dessas passagens é a de alguém 

moribundo. Há uma espécie de gradação do estado de Corina que vai do “Está 

muito fraquinha” a “esvair-se nos lençóis”, até “não voltou mais”.  Essa última 

expressão pode ser lida como eufemismo da morte, anunciada implicitamente 

desde o começo da doença.  



84 
 

A preferência por termos ligados à morte, acreditamos não ser 

aleatória. Estes constituem uma maneira de trabalhar esteticamente a forma de 

tratamento que a sociedade dispensa aos velhos, muitas vezes os condenando 

a uma espécie de morte antecipada. No contexto do conto, ao apartar as 

velhas de suas vidas anteriores ao asilo, este espaço pode ser compreendido 

como um grande salão velatório, onde as velhas velam a si próprias antes de 

serem finalmente encaminhadas ao cemitério. Trata-se de uma espécie de 

cárcere privado reservado aos velhos por quem, consciente ou 

inconscientemente, absorveu o modelo da sociedade capitalista que age em 

nome de razão instrumental.  

Já no início do conto, quando são apresentadas as primeiras 

personagens, a opção por um narrador observador corrobora o afastamento 

impingido aos velhos. 

 
A mais alta, que tinha os cabelos brancos e os olhos azuis, 

chamava-se Marcela. A mais baixa, de cabelo assanhado e 

grisalho, olhos castanhos, chamava-se Corina. Eram irmãs. 

Ficavam sentadas o dia todo no banco da área coberta, que 

dava para o jardim interno do asilo. Ideia de um quadro antigo: 

as duas velhas (CAMPOS, 1969, p. 113).  

 

Da posição de distanciamento, este descreve apenas o que vê, não 

mergulha no psicológico das personagens, não lhes dá voz. Sendo a velhice a 

perspectiva central do conto, o narrador concede maior destaque a degradação 

física das personagens: “mão murcha”, “olhos fundos e apagados”, “cabeças 

trêmulas, os beiços batiam (...) mandíbulas sem energia como de fósseis, as 

bochechas em fole”.  

O trabalho estético do autor com a linguagem não permite que a 

decrepitude do presente se sobreponha totalmente ao que elas foram, ao que 

fizeram, às suas contribuições enquanto seres humanos. Hoje, embora a 

sociedade a tratem como como fardos, vendo-lhe apenas a decrepitude, o 

narrador não deixa de ressaltar que muitas das velhas contribuem 

cotidianamente com os afazeres do asilo. Nessa direção, o narrador evidencia 

a experiência das velhas que pode ser direcionada para outras atividades para 

as quais elas se mostram capazes.  Sobre esse aspecto, o conto faz eco aos 
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versos de um dos velhos entrevistados por Bosi e a análise que a autora faz 

destes:  

 
A mão trêmula é incapaz 
de ensinar o aprendido. 
É a impotência de transmitir a experiência, quando os meios de 
comunicação com o mundo falham. Ele não pode mais ensinar 
aquilo que sabe e que custou toda uma vida para aprender 
(BOSI, 1994, p. 79). 

 
Se o velho é relegado à ociosidade devido a sua idade, sente-se um 

impotente, como se nada do que aprendeu tivesse valor nessa fase de sua vida. 

O conto toca ainda a questão do tratamento diferenciado dado aos 

velhos conforme a classe social a qual pertencem ou pertenceram. D. Carlota é 

a única personagem a quem é dada alguma informação de sua vida pregressa 

“Era viúva do comendador Chico Neves, que morrera de paletó puído e 

conversando com os sapatos” (CAMPOS, 1969, p. 115). 

Cientes de que a comenda é uma condecoração concedida a 

pessoas que se destacam em suas áreas de atuação e que confere a estas 

algum prestígio em certos círculos sociais, podemos inferir que o comendador 

Chico Neves pertenceu a uma classe social privilegiada. De acordo com o que 

expusemos no capítulo primeiro, a partir da análise de Lima (1993), é comum 

nos contos de Moreira Campos, um processo de corrosão que atinge 

personagens e ambientes, daí a derrocada da personagem, que morre de 

paletó puído.  

Não obstante, a perdida distinção social da família garante a D. 

Carlota um cuidado diferenciado dentro do asilo: 

 
[D. Quirino] Indagava de D. Carlota, ia em visita especial ao 

seu quarto à parte, onde D. Carlota também se curvava. Era 

viúva do comendador Chico Neves, que morrera de paletó 

puído e conversando com os sapatos. D. Quirino fazia questão 

de que ela tivesse sua boa cama e a cadeira de balanço 

(CAMPOS, 1969, p. 115). 

 
Mais uma vez, o fator social, como destaca Beauvoir, é uma possível 

tábua de salvação para o mínimo de dignidade na velhice: “a luta de classes 

determina a maneira pela qual um indivíduo se torna presa da velhice”. Assim, 

D. Carlota usufrui de um quarto individual com cama confortável e cadeira de 
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balanço. O narrador concede à personagem um elo, ainda que tênue, com o 

seu passado, e é justamente esse laço que diz minimamente quem é D. 

Carlota, garantindo-lhe pequenas regalias. 

As demais personagens são submetidas ao processo de 

padronização comum nos asilos: quartos coletivos, mesmo horário de refeição, 

iguais utensílios: 

 
(...) fugiam para dentro dos compridos quartos, onde se 

alinhavam as camas de ferro. (...) Irmã Genoveva com seu 

rosto corado, de maçã, vinha arranjá-las nos grandes bancos 

do refeitório e ralhar com as mais teimosas: - Te senta aí, 

mulher danada. Comiam nos pratos de ágata com a colher 

(CAMPOS, 1969, p. 114).  

 

Quase sempre lugar de abandono e segregação, a maioria dos 

asilos submetem os velhos a um intenso processo de despersonalização. A 

normatização de um horário determinado para toda e qualquer atividade 

desconsidera as idiossincrasias dos idosos, impingindo a eles a perda de 

individualidade.  

Em conformidade com essa leitura, Mucida (2014) ressalta que há 

nos asilos uma demanda que “os sujeitos devem deixar para trás todos as 

lembranças, todos os hábitos, todos os gostos e escolhas para se adequarem 

ao grupo” (p. 86). Essa uniformização, normalmente explicada como 

necessária ao bom funcionamento do asilo, impõe aos idosos uma rotina que 

visa ao esquecimento do que foram, eliminando-lhe os traços distintivos.  

No conto em análise, ainda que o asilo não seja descrito como um 

espaço de opressão, pode ser lido como um local redutor da vida, pois não 

oferece uma rotina de entretenimento às idosas como podemos observar nas 

passagens seguintes:  

 
Ficavam sentadas o dia todo no banco da área coberta que 
dava para o jardim interno do Asilo. Ideia de um quadro antigo: 
as duas velhas. [...] A imensamente gorda já não vinha para 
mesa rústica. Ficava na cadeira do quarto. Cochilava, numa 
queda total de pálpebras e de carnes, os cotovelos lembrando 
enormes maçã. [...] D. Carlota passava o dia ao embalo da 
cadeira e tamborilava com os dedos no peitoril da janela, os 
olhos perdidos na réstia de sol (CAMPOS, 1969, p. 113-115). 
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Não obstante a essa monotonia, há no asilo uma aura de 

acolhimento no tratamento com as idosas: “Uma delas perdia-se dentro da 

igreja, aflita, quase encabulada, sem encontrar a porta entre tantas portas. A 

irmã de passo ligeiro, chapéu de bico, o peso do hábito, guiava-a: - Por aqui 

minha velha. Alegrava-se”.  

Como salientado anteriormente, há no asilo uma rotina de ocupação 

em que as habilidades das idosas são aproveitadas, respeitando o ritmo de 

cada uma e garantindo-lhes uma atividade que as façam se sentirem úteis: 

 
As mais válidas (...) aguavam os jardins. Ajudavam também no 
varrimento da igreja, que ficava ao centro da enorme 
construção em forma de U, entre os dois portões de ferro, e no 
arranjo do altar. Arranjavam ainda os fichus e, batendo os 
beiços, iam à missa e à novena quando o sino tocava 
(CAMPOS, 1969, p. 113-114). 

 
A completa ausência de referência a visitas, entretanto, deixa 

implícito os sinais do abandono. Essa leitura corrobora a afirmação de Bosi 

(1994): “Quantos anciãos não pensam estar provisoriamente no asilo em que 

foram abandonados pelos seus!” (BOSI, 1994, p. 78).    

Ali são deixados os que passaram do período de validade, são, 

literalmente, inválidos, improdutivos, inoperantes. Em outras palavras, não têm 

mais o que oferecer. Afastados do convívio familiar e social, aos idosos resta a 

solidão. É esse sentimento que se sobressai quando o narrador apresenta 

Marcela e Corina. As duas, já muito velhas e praticamente surdas, têm a 

solidão amenizada apenas pela companhia serena uma da outra. A doença de 

Corina relega Marcela à solidão absoluta.  

 
Corina estava muito fraca: esvaía-se nos lençóis, a colher com 
o caldo de caridade encontrava resistência nas gengivas. 
Marcela, a que ficou só no banco, insistia em procurá-la. 
Monologava. Corina não voltou mais, e ela se apoquentou: 
- Onde se meteu essa criatura? (CAMPOS, 1969, p. 115 e 116) 
 

É pungente a busca de Marcela pela irmã, como se Corina 

representasse uma espécie de último vínculo com a vida anterior ao asilo, mas 

suficiente para individualizá-la como ser.  

As demais velhas do asilo, retratadas com tintas naturalistas, são 

“caveiras que tentavam romper a pele do rosto”, têm “as bocas comidas pelas 
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próprias bocas” e suas “garras surdiam por trás da escada”. São apenas velhas 

que, abandonadas à solidão do asilo, vão sendo degradadas pelo tempo, 

perdendo o status de ser humano em um processo de zoomorfização. 

O conto, como experiência literária, não é uma realidade autônoma, 

mas sim uma leitura do mundo. Nesse sentido, a problemática do tratamento 

dispensado à velhice em nossa sociedade é sutilmente denunciada. Nessa 

perspectiva, há uma aproximação entre ideologia e representação estética, já 

que a narrativa torna manifesta a situação de segregação, abandono e 

inoperância a qual os velhos são submetidos.  

 

 

3.4 O medo nosso de cada dia... 
 

O prelúdio de uma morte anunciada poderá igualar-se à 
velhice 

Ângela Mucida 
 

O enredo do conto “O grande medo” é narrado em primeira pessoa: 

o genro conta o momento de uma visita dele e da esposa a sua sogra. A 

senhora, já quase completamente surda, enxergando pouco e locomovendo-se 

com dificuldade, mora em sua casa na companhia de uma negra, antiga 

empregada da família, e do filho Zuca, tenente reformado e esquisito. O 

assunto, durante a visita, é sempre o mesmo: a morte. A senhora 

insistentemente fala sobre sua própria morte, que sente estar próxima, e 

reafirma não temê-la. Entretanto, o choro constante, o riso triste, a cabeça 

baixa e os lábios tremendo, revelam o grande medo da personagem. O tempo 

da visita escoa-se, e o narrador finaliza falando sobre o pesado silêncio que cai 

sobre todos. 

Diferente do conto anterior, “As velhas”, em “O grande medo” a 

velhice não é a perspectiva central da narrativa. A morte, abordada 

implicitamente no segundo conto, aqui domina a narrativa da primeira à última 

linha. Não há referências diretas à velhice ou a idade da personagem. Alguns 

indícios, entretanto, levam-nos a reconhecer na sogra do narrador uma 

personagem idosa, proporcionando, assim, uma leitura indireta sobre nosso 

tema.   
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Da fala inicial do narrador, “Não, não diga isto. A senhora ainda vai 

viver muito”, cogitamos se o uso do pronome, senhora, além de indicador de 

respeito e/ou cortesia, também pode ser interpretado como forma usual de 

tratamento a uma mulher idosa. Nessa perspectiva, algumas passagens do 

conto corroboram essa consideração: “Nem ouço nem enxergo mais, nem 

posso andar direito. Que é que eu espero? A morte. Tenho medo nenhum de 

morrer. Por que hei de ter, pergunto? Criei meus filhos. As filhas estão todas 

casadas. Ótimos genros”. 

A provável idade da personagem revela-se em seu discurso: os 

filhos criados e adultos, pois “As filhas [já] estão todas casadas”. Embora não 

seja algo específico da velhice, a debilidade física, tanto na audição como na 

visão, também pode ser indicador de uma idade avançada, já que o emprego 

do adverbio “mais” dá ideia de algo que se deteriorou com o tempo. Essa 

mesma percepção é encontrada novamente na fala da personagem ao rebater 

a afirmação do genro: “Estou dizendo: a senhora ainda vai viver muito. É 

mulher muito forte. - Já fui, meu filho. Agora não sou mais não”. 

A passagem do tempo é marcada ainda na descrição dos móveis da 

casa: “Estica o pescoço na velha cadeira de vime”, “o sofá furado, a mola 

aparecendo”; no retrato do marido morto, “uma fotografia já desbotada”. Essas 

marcas do tempo espalhadas pelo conto, acreditamos poder serem lidas como 

norteadoras da idade da personagem. A partir dessa leitura, analisamos como 

o autor trabalha a relação morte/velhice nesse conto.  

A constante fala da sogra sobre a morte, tema da conversa durante 

todo o tempo da visita, sugere que a velhice é uma fase da vida que mantém 

inerente ligação com a morte. Nessa direção, a velhice seria um dos temas 

ligados à força de destruição; seu tempo, portanto, seria o tempo de Thanatos, 

quando não há mais espaço para “as aspirações e anseios, os sonhos e ideais” 

(MONTEIRO, 1980, p. 39).  

Essa acepção reforça o que diz Mucida (2014): 

 
A velhice pode ser também o momento em que o fantasma da 
finitude escancara sua face não mais tão divertida por 
diferentes perdas e modificações corporais, encontrando, 
ainda, uma certa fragilização dos recursos simbólicos. [...] O 
prelúdio de uma morte anunciada poderá igualar-se à velhice 
(MUCIDA, 2014, p. 144). 
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Sobre esse ponto de vista, a autora afirma ainda que “... ter a morte 

conjugada à velhice imputa a esta todo o horror, reforçando o medo e sua 

negação” (MUCIDA, 2014, p. 135). Em “O grande medo”, a conjunção entre 

velhice e proximidade com a morte faz da personagem uma presa da ausência 

de perspectiva quanto a sua vida e a seu futuro. “Eu não tenho mais nada que 

esperar” (CAMPOS, 1969, p. 169). O acúmulo de perdas, característico da 

velhice, reforça o vínculo com a finitude: “Meu marido já se foi. E ele não era 

tão bom? Mas morreu”.  

Desinvestida da função de mãe e de esposa, pois o marido morreu, 

e os filhos cresceram e seguiram suas próprias vidas, a senhora resta como 

sem mais razão para existir: “Não criei meus filhos? Não estão todos criados? 

Não cumpri minha tarefa, ora?!” (CAMPOS, 1969, p. 169). Dita mais de uma 

vez pela personagem, a essa fala subjaz uma visão patriarcal sobre a mulher, 

como se a vida dessa se justificasse apenas na medida em que ela é útil como 

esposa e mãe, não havendo, fora disso, outra razão de existir.   

Subtraída dessa função social e sem projeto que ressignifique sua 

existência, a senhora vê-se mergulhada em um vazio do qual a única saída 

possível é a morte. Diante disso, a personagem sente-se, embora ainda viva, 

mais apartada da vida que distanciada da morte, daí o tema recorrente e sua 

pergunta desconcertante: “Em que hei de falar?”. 

A esse respeito, conforme já citado no segundo capítulo, é 

significativo o que Bosi apregoa como uma maneira positiva de não se deixar 

sucumbir aos abalos causados pelo tempo:  

 
Durante a velhice deveríamos estar ainda engajados em 
causas que nos transcendem, que não envelhecem, e que dão 
significado a nossos gestos cotidianos. Talvez seja esse um 
remédio contra os danos do tempo” (BOSI, 1994, p.78). 

 
O trabalho meticuloso com a linguagem constrói uma ambientação e 

espaço que reforçam esse rompimento com a vida. No conto ora em análise, a 

ambientação remete-nos a uma aura de velhice, conforme aqui já destacado, 

na descrição de móveis envelhecidos: “a velha cadeira de vime”, “o sofá furado, 

a mola aparecendo”, “uma fotografia já desbotada”. Essa aura de velhice evolui 
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para uma ambientação de velório antecipado, no qual a senhora chora sua 

própria morte:   

 
Volta a chorar, enxuga os olhos com o lenço, os lábios tremem. 
Ainda nos demoramos. Cai o silêncio. Um silêncio de cinza, de 
manhã neutra, de velhice e estrago de móveis: o sofá furado, a 
mola aparecendo. É assim como um prelúdio, uma antessala 
da morte (CAMPOS, 1969, p. 169). 
 

Essa situação da senhora guarda certa semelhança com os relatos 

que Beauvoir (1990) traz sobre o sacrifício ao qual eram submetidos os velhos 

em algumas comunidades, em especial, no romance japonês Narayama, 

inspirado em fatos reais. Este narra a história de O’Rin, uma mulher idosa que 

opta pela morte ao se sentir inútil, pois seus filhos já estão crescidos e casados 

e há mulheres novas em casa para cumprir o que antes era sua função. 

Mesmo amada por seu filho e por sua nora, O’Rin pensa cada vez mais na 

morte e anuncia sua decisão que é, ainda que com sofrimento, acolhida pelo 

filho, já que é esse o costume na comunidade. 

Em “O grande medo”, filha e genro também se condoem da situação 

da senhora, como pode ser lido na fala da filha e do genro respectivamente: “– 

Tenho muita pena dela. Fica tão só às vezes. Me penitencio disso. – Mas nem 

sempre podemos vir”. As demandas da vida, entretanto, afastam-nos, 

impingindo à senhora a solidão, que em nossa sociedade é também entendida 

como algo natural durante a velhice.  

Essa leitura corrobora a desconfiança de Habermas (1998) sobre a 

razão instrumental veiculada na modernidade. Como discutido no capítulo 2, 

devido a essa instrumentalização, as relações afetivas são substituídas por 

relações esvaziadas de sentido pleno, pois são norteadas pelo capital. Nessa 

direção, o velho, não mais pertencente a essa cadeia produtiva, recebe sua 

cota de solidão e abandono. 

Nessa mesma perspectiva, o conto faz eco as palavras de Bosi 

(1994) sobre desumanização nas relações interpessoais, vivenciadas na 

sociedade industrial. Marginalizado, o velho “se retrai de seu lugar social e este 

encolhimento é uma perda e um empobrecimento para todos. Então, a velhice 

desgostada, ao retrair suas mãos cheias de dons, torna-se uma ferida no 

grupo” (BOSI, 1994, p. 83).  
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Sem um projeto que dê significado ao seu cotidiano, a senhora 

investe cada vez mais para morte, pois sua vida semelha-se a uma espécie de 

não-vida, um prelúdio de adeus. Nessa acepção, o uso reiterado do lenço, esse 

pequeno tecido que normalmente acompanha momentos angustiantes de 

adeus e de dor, reforça esse tom de despedida: “Enrola entre os dedos ou 

estica sobre a perna o lencinho úmido”. Essa partida, entretanto, assim como 

para os velhos das epopeias trazidas por Beauvoir, não é feita sem receio: “Ela 

volta a rir o seu riso triste, de cabeça baixa. Estica sempre o lencinho na 

perna”. 

O conto como trabalho estético põe em questão a falta de 

perspectiva imposta aos velhos, o que os deixam fragilizados e solitários. A 

morte física, então, afigura-se a eles como único caminho possível, revelando, 

assim, como se sentem deslocados em um mundo no qual se sentem cada vez 

mais inúteis.  

 

 

3.5 De conflituosos desejos 
 

Que lhe resta, coitada,  

à Senhora de idade? 

Resta-lhe pouco ou nada,  

porém resta-lhe tudo: 

uma grande saudade,  

um sofrimento mudo  

que é reserva e pudor, 

às vezes uma flor,  

e a sua dignidade. 

 Fernanda de Castro 

  

Assim como “O grande medo”, o conto “Os fantasmas” concentra-se 

no repetitivo cotidiano de uma velha também viúva, cujos filhos cresceram e 

seguiram suas vidas. Mora na companhia de duas antigas empregadas e do 

filho, Deca, major reformado e esquisito. Meio surda e acusada de caduca pela 

empregada, a velha, diferente da personagem do conto anterior, não se 

concentra na morte. Pelo contrário, esforça-se para tomar parte na vida da 

casa, mas é sempre repelida. Perdida em seus pensamentos, a velha confunde 

o passado com o presente, por onde se insinuam recorrentes pensamentos 
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ligados a sexo. Sempre vigilante, tem uma constante preocupação sexual: com 

as filhas, quando crianças, para não brincarem com meninos; com o filho mais 

novo, porque sempre teve um fraco por mulheres. Essa preocupação sexual se 

estende ainda ao filho Deca, que ela acredita procurar as empregadas e do 

qual tem medo que também a procure e, finalmente, na auto carícia que se faz 

ao “agradar, com demora, as velhas coxas.” 

Muito semelhante ao terceiro conto analisado, “Os fantasmas”, 

entretanto, lançam uma nova perspectiva sobre nosso tema: o desejo sexual 

feminino na velhice. A narrativa, ainda que sutilmente, traz à tona a imagem da 

mulher idosa que vivencia o drama entre desejo e repressão sexual. Nossa 

personagem, sob uma máscara de censura, não apenas pensa em sexo e 

sente desejo, mas também busca discretamente sentir algum prazer, ainda que 

sozinha. 

Escrito em 1969, o conto em análise traz à cena, assim, um tema 

pouquíssimo representado pela literatura da época. Sobre esse silêncio, é 

interessante observarmos que pesquisas razoavelmente recentes, como a tese 

de doutoramento de Suzana Moreira de Lima (2008), O outono da vida, ainda 

apontam para a pouca abertura da literatura contemporânea em retratar 

“mulheres velhas desejantes”. Destaque-se, ainda, que as obras estudadas 

pela pesquisadora, A via crucis do corpo (1974), de Clarice Lispector, 

Seminário dos ratos (1977) e A noite escura mais eu (1995), de Lygia 

Fagundes Telles, são todas posteriores à publicação de O puxador de terço 

(1969). 

Se conforme Beauvoir (1990), “[a velhice] surge aos olhos da 

sociedade como uma espécie de segredo vergonhoso do qual é indecente 

falar” (BEAUVOIR, 1990, p. 8), avaliamos quão constrangedor era falar sobre o 

desejo feminino na velhice quando nosso autor escreve “Os fantasmas”. Dessa 

posição, podemos compreender a forma delicada que o contista escolhe para 

tratar a questão, apenas a insinuando, sem abordá-la abertamente:  

 
A velha ergue-se mais uma vez na noite, insone – 

permanentemente insone. Na cômoda a luz da vela ilumina o 

porta-retrato de prata com a fotografia desbotada do marido, ao 

lado do jarro de flores: no canto da fotografia, a tarja do luto. 

Está vigilante, visita-a a antiga preocupação sexual com os 

filhos (...) (CAMPOS, 1969, p. 141). 
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Parágrafo inicial do conto, essa passagem sugere uma associação 

da insônia da velha com inquietações sexuais, ainda que o narrador eufemize a 

questão direcionando-a para os filhos. Sabendo-se, entretanto, que o estilo 

sintético de Moreira Campos não permite informações desnecessárias, somos 

obrigados a ler a construção da ambientação desse espaço. 

A narrativa tem início no quarto de dormir da velha, embora isso não 

seja dito claramente. No entanto, a informação de que a velha “ergue-se mais 

uma vez na noite” deixa subtendermos que esta encontra-se em sua alcova, 

erguendo-se naturalmente de sua cama. A presença do móvel, uma cômoda 

sobre a qual repousa a fotografia do marido, reforça essa interpretação. 

Sabendo-se que o quarto de dormir representa o cômodo mais privado da 

casa, onde seu ocupante sente sua intimidade protegida, acreditamos não ser 

aleatória a escolha desse espaço tão reservado para apresentar nossa 

personagem e suas inquietações mais íntimas. 

É sob a proteção do quarto de dormir onde a velha insone tem os 

primeiros pensamentos sobre sexo. Como se pensar, falar ou sentir desejo 

fosse algo proibido para uma velha, o narrador constrói uma espécie de 

gradação para enfim chegar até a personagem, mas ainda assim de maneira 

muito pouco explícita, quase apenas sugerindo essa situação de desejo.  

Assim, inicialmente, o sexo se insinua com o retorno de um tempo 

passado, quando certamente ainda era mulher nova, já que seus filhos ainda 

eram crianças: “visita-a a antiga preocupação sexual com os filhos. Onde estão 

as crianças? Não quero menina brincando com menino no quintal. Passe p’ra 

dentro, Regina!”. Depois, os filhos já crescidos, a preocupação sexual 

permanece: “Quando o filho mais novo que já tem as têmporas grisalhas e 

mora no Rio, a visita, ela o abraça, limpa a lágrima com o dedo e se reserva 

para recriminar-lhe o fraco pelas mulheres. – ‘Quando você vai criar juízo, 

rapaz?’”. É nesse cruzamento entre passado e presente que o narrador vai 

dissimuladamente revelando que as questões referentes a sexo sempre 

ocuparam e continuam ocupando espaço privilegiado nas preocupações da 

velha. Assim, como era no passado, a velha, “vigilante, sempre”, no presente, 

espreita os movimentos do filho Deca: “Desconfia que ele vai ao quarto das 
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empregadas: da preta, que a acompanha há quarenta anos, o pixaim já 

cinzento; de Romilda, que também ajuda na cozinha (...)” 

Consumida por esses pensamentos, a velha não consegue dormir. 

O eterno vigiar acorda nela pensamentos desconcertantes enquanto espreita 

os passos do filho. O ir e vir de Deca pela casa age sobre ela como um 

estímulo que deixa a velha com todos os instintos em alerta: “Cerra bem a 

porta do seu quarto, pegado ao do filho: passa-lhe o ferrolho, ampara-a com a 

mesinha de cabeceira. Teme Deca, que ele force a porta, que a procure. Que 

ideias são estas?”.  

Conforme percebemos nestas passagens, “... e o fantasma maior, 

Deca...”, “Se nós havera de querer um homem desse, era melhor ir buscar um 

cadáver no cemitério.”, Deca é uma espécie de morto-vivo, não justificando, 

assim, os receios da velha. Essas ideias seriam, então, frutos dos seus 

pensamentos mais recônditos e inconfessáveis para uma senhora, em uma 

sociedade moralista: o desejo sexual ainda presente. Como fica explícito na 

passagem seguinte: “A noite está quente. Ela permanece insone. Ergue a 

camisa, e a mão agrada, com demora, as velhas coxas.”  

Não é forçoso ler a imagem dessa velha como fruto de uma geração 

que lidava paradoxalmente com o sexo como algo a ser reprimido, e ao mesmo 

tempo como algo desejado. Daí sua eterna vigilância com os filhos, que se 

evadiram de casa assim que cresceram: “Todos cresceram, criaram asas, 

voaram através das grades”. Impregnada pelos preconceitos da sociedade no 

que diz respeito ao exercício da sexualidade, a velha reprime seus desejos, 

que, entretanto, vão sendo desvelados pelos seus obsessivos pensamentos 

sobre sexo. 

A personagem encontra nesses pensamentos uma forma de 

vivenciar seu erotismo. No espaço acolhedor do seu quarto, protegida de 

olhares discriminatórios, a velha se toca demoradamente, permitindo-se, dessa 

forma, vivenciar sua sexualidade. 

Sobre a questão da sexualidade na velhice, Mucida (2014) afirma 

que 

 
Não é a idade que determina a ausência do desejo e, muito 

menos a ausência ou a presença de relações sexuais, mesmo 

que essas possam ser inscritas na velhice sob tecidos 
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diferentes daqueles encontrados na adolescência nos quais 

computar os orgasmos é uma forma usual (MUCIDA, 2014, p. 

157). 

 

Pela citação acima, entende-se que os desejos sexuais não se 

dissipam com a idade. Durante a velhice, a satisfação destes podem acontecer 

por meios diversos que podem ser da relação sexual com um/a parceiro(a) até 

formas mais simples, como a masturbação ou mesmo uma simples auto 

carícia, como observamos no conto. 

A parte isso, a narrativa contempla mais uma vez elementos que 

demonstram o trabalho do tempo sobre os móveis: “A vela ao lado do retrato 

do marido movimenta agora outras sombras, empunhada pela velha: o sofá, a 

poltrona furada, os retratos, a cortina gasta.” Como podemos observar, a 

passagem do tempo tinge de decadência o espaço, onde nada é mais como 

antes.  

Atingindo espaço e personagens, a imagem da decadência se faz 

presente de forma mais incisiva na figura do filho Deca, conforme observamos 

na passagem a seguir:  

 
São sombras, fantasmas – e o fantasma maior, Deca, que não 

chegou a general, porque é major reformado, inútil, oscilante o 

dia todo na cadeira de vime, a cinza longa do cigarro rolando 

sobre o pijama de listras, a espada pendurada no armador do 

quarto solitário (CAMPOS, 1969, p. 141). 

 

O tempo se abate sobre todos, corroendo-lhes física e 

psicologicamente. Transforma-os em sombra do que foram, fantasma em sua 

inutilidade. A degradação habita toda a casa. 

A solidão, outro componente usado de forma recorrente quando o 

autor discute a velhice, é aqui também aproveitado: “Todos cresceram, 

casaram, criaram asas, voaram através das grades.” A velha vive na 

companhia do filho perturbado psicologicamente e das empregadas, os demais 

filhos a visitam, mas sua solidão não é amenizada, visto não ter espaço para 

fazer parte das conversas: 

 
A velha continua expectante de dia. Assunta, busca retalhos de 
conversa com seu ouvido difícil, que a mão precisa amparar:  
– Hem? 
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– Nada. ‘Está caduca’. – quem o diz é a preta, quando a filha 
mais velha vem em visita. Cochicha-lhe as suas queixas 
(CAMPOS, 1969, p. 142). 

 

A passagem corrobora a afirmação de Bosi (2012) quando denuncia 

o tipo de relação que o adulto mantém com o velho: 

 
A característica da relação do adulto com o velho é a falta de 
reciprocidade que se pode traduzir numa tolerância sem o calor 
da sinceridade. Não se discute com o velho, não se confrontam 
opiniões com as dele, negando-lhe a oportunidade de 
desenvolver o que só se permite aos amigos: a alteridade, a 
contradição, o afrontamento e mesmo o conflito. Quantas 
relações humanas são pobres e banais porque deixamos que o 
outro de expresse de modo repetitivo e porque nos desviamos 
das áreas de atrito, dos pontos vitais, de tudo o que em nosso 
confronto pudesse causar o crescimento e a dor! Se a 
tolerância com os velhos é entendida assim, como uma 
abdicação ao diálogo, melhor seria dar-lhe o nome de 
banimento ou discriminação (BOSI, 2012, p. 78). 
 

Conforme a citação, ao se negar ao idoso a oportunidade do diálogo, 

ou mesmo do conflito, relega-o a uma situação de banimento e discriminação. 

Nessa direção, o espaço doméstico, socialmente idealizado como de 

acolhimento, no conto em análise, é descrito como um espaço desolador. 

Mergulhadas na vacuidade de suas existências, as personagens se recolhem: 

são “seres encolhidos, embuçados, à margem do mundo, vivendo os seus 

próprios recolhimentos.”  

Ainda que a ambientação do conto traga, mais uma vez, elementos 

como exclusão, perda e solidão, a narrativa aborda a velhice, ainda que 

timidamente, por um ângulo diferente da época. Ao contrapor a imagem clichê 

da velha viúva recatada, surda e ainda querendo exercer sua função de mãe, 

com a imagem da idosa em conflito com os desejos do corpo, Moreira Campos 

dá visibilidade a mais um dos dramas vivenciados pela velhice. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após a análise da obra objeto desta dissertação, foi possível verificar 

que entre os retratos sociais e humanos abordados na ficção de Moreira 

Campos, a questão da velhice encontra considerável destaque. Os contos 

“Pesados lagartos”, “As velhas”, “O grande medo” e “Os fantasmas” 

representam os dramas provocados pelo envelhecimento de suas 

personagens. O velho do primeiro conto, bem como as demais idosas dos três 

últimos revelam a angústia da velhice, demonstrando a devastadora ação do 

tempo nos seres humanos, tanto sobre os homens, como sobre as mulheres. 

As situações abordadas nos quatro contos possibilitaram a problematização de 

várias dimensões do envelhecimento. Entre elas, a exclusão e a solidão 

imposta aos idosos, as perdas sofridas, e ainda o preconceito contra a 

sexualidade tanto do homem como da mulher mais velha. 

A ficção moreiriana privilegiou, em todos os seus livros, a ação 

corrosiva do tempo sobre as personagens. Conforme a leitura realizada nesta 

pesquisa, podemos constatar que é recorrente a presença de personagens 

envelhecidas, corroborando a preocupação do autor em lançar em seus contos 

um olhar perceptivo acerca da tensão e dos problemas do envelhecimento. Há, 

ainda, em Moreira Campos, a preocupação em retratar, de maneira sutil, a 

“sociedade ignorada pelo olhar conformado dos que detêm o poder” 

(ANDRADE, 2009, p. 41) 

O conto “Os pesados lagartos” trata a questão do velho que se casa 

com uma mulher mais nova. A narrativa deixa subtendido que essa relação não 

se fundamenta em sentimentos afetivos, mas em uma espécie de tácita 

transação comercial, na qual o velho rico compra uma esposa, Nizinha, que 

aceita as regras da negociação.  

Dessa perspectiva, o conto atua como desmascaramento das 

relações que se convertem em simples relações monetárias. Endurecida pelos 

valores capitalistas, que mede o valor humano pelo preço de mercado, Nizinha 

não titubeia em livrar-se do velho quando este sofre o derrame. Tratado como 

fardo, o velho é abandonado no pensionato. 

O destino do velho parece uma espécie de punição ao seu desejo 

sexual não aplacado pela velhice. Assim, a traição e o abandono seriam os fins 
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naturais dessa relação. A fala de Laura, “a amiga defensora”, seria uma 

espécie de eco da voz da sociedade que também recrimina e considera 

asquerosa a libido dos velhos, pois espera que estes não devem mais nutrir 

desejos, principalmente desejos sexuais. A narrativa questiona, assim, o lugar 

destinado aos velhos. O pensionato onde eles modorram sob o sol, excluídos 

da vida, à espera da morte, representa, esteticamente, o abandono, o 

desrespeito e a solidão que a sociedade reserva aos velhos.  

Sobre essa questão, é esclarecedor o que nos diz Beauvoir sobre 

como pode ser desvelada, inequivocamente, a verdade sobre os princípios e os 

fins de uma sociedade, pela forma como ela trata seus velhos. “É o sentido que 

os homens conferem à sua existência, é seu sistema global de valores que 

define o sentido e o valor da velhice.” (BEAUVOIR,1990, p.108) Nessa mesma 

direção, a crítica à modernidade empreendida por Benjamin revela que os 

velhos, compreendidos como uma peça desgastada e obsoleta, já não se 

ajustam à engrenagem da máquina do desenvolvimento. Portanto, não se 

adequam mais ao paradigma de aceleração do tempo, sendo por isso 

descartados.  

A narrativa “Os fantasmas” também discute a sexualidade na 

velhice, mas nesse caso, é a sexualidade feminina que ganha destaque. 

Considerado um tema tabu, é ainda com mais sutileza que Moreira Campos 

aborda essa questão.  

A velha desse conto representa a mulher de uma geração que 

vivenciou os conflitos do sexo como algo desejado, mas que deve ser 

reprimido. Daí seu comportamento dúbio em relação à sexualidade. Quase que 

apenas nas entrelinhas, o conto lança um olhar sobre os dilemas sexuais da 

velhice feminina. 

A narrativa “Os fantasmas” aborda também a solidão comum à vida 

dos idosos. Viúva e entregue aos cuidados das empregadas, a velha vaga pela 

casa sem mais direito a participar das conversas. O tempo empresta sua marca 

de deterioração nos móveis, tingindo o espaço de uma aura de abandono. 

Ainda que mantida em sua casa, a velha não foge à exclusão imposta à 

velhice. 

Assim como nos contos, “Os pesados lagartos” e “O grande medo”, 

nos quais a identificação da personagem velha se faz sem a presença de um 
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nome próprio, em “Os fantasmas”, mais uma vez a personagem velha aparece 

sem nome. Essa não nomeação, considerando as condições de existência dos 

personagens analisadas nas narrativas, é uma representação da falta de 

identidade, ou de referencialização da personagem, facilmente fadada a viver 

as vicissitudes da exclusão e do esquecimento.  

Em “O grande medo”, mais uma vez o olhar do contista recai sobre 

as vicissitudes de uma velha viúva. Aqui o trabalho ficcional problematiza a 

conjunção entre velhice e morte. Vendo sua vida destituída de perspectivas, a 

velha direciona seu olhar para a morte, como único caminho possível. 

A narrativa põe sob suspeita a imagem que a sociedade faz dos 

velhos como alguém à porta da morte. É a ausência de projetos que os 

transcendam, que os façam sentir-se úteis que faz os velhos sentirem-se sem 

mais razão para existir, pensando constantemente na morte.  Em “O grande 

medo”, a velha, com a morte do marido e o crescimento dos filhos, perde sua 

função social de esposa e mãe, vendo, agora sua vida sem mais sentido. Visto 

por essa perspectiva, a velha se assemelha aos aposentados de que fala 

Beauvoir: “Se o trabalhador aposentado se desespera com a falta de sentido 

da sua vida presente, é porque em todo o tempo o sentido de sua vida lhe foi 

roubado”. (BEAUVOIR apud Bosi, 1994, p.80) 

Nesse sentido, o conto problematiza o sentimento de não 

pertencimento dos velhos, pois esses se sentem deslocados e sem 

perspectiva. Fragilizados e solitários, a velhice se converte em um prenúncio 

de morte.  

Em “As velhas”, o contista volta-se novamente para a velhice 

vivenciada no espaço asilar. Embora guarde uma aura de acolhimento, o asilo 

não deixa de ser um espaço de segregação e, portanto, redutor da vida. A 

ausência de visitas denuncia o abandono e a solidão a que as velhas são 

expostas.  

Mais uma vez abordando a velhice sob a perspectiva da proximidade 

com morte, esta palavra morte, entretanto, está como que encantada no conto, 

jamais citada, mas constantemente sentida. As velhas caminham para ela em 

um processo de deterioração física. De acordo com a análise empreendida 

neste trabalho, o asilo é uma espécie de velatório, onde as velhas esperam a 

própria morte. 
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Conforme discutimos no segundo capítulo, Beauvoir analisa a 

relação adulto/velho em algumas comunidades primitivas, encontrando, 

nessas, formas díspares de tratamento, variando do respeito ao desprezo. 

Entre outras questões apresentadas, Beauvoir aponta que ainda que não seja 

regra, quanto mais rudimentar é a civilização, menos se valoriza a experiência 

e os conhecimentos dos velhos. 

Por esse viés, o estudo aqui empreendido revela uma ficção que 

problematiza o comportamento para com os velhos em nossa sociedade. 

Longe de sermos uma civilização rudimentar, pois vivemos o primado da 

modernidade, ainda assim, os velhos, em suas casas ou em asilos, são ainda 

vítimas de desvalorização e abandono. Sobre essa questão, é relevante o que 

nos fala Bauman (1999) em Modernidade e ambivalência, quando afirma que a 

sociedade moderna é, por excelência, ambivalente e contraditória. Conforme o 

autor, embora a sociedade moderna tenha instituindo o modelo de civilização e 

razão como sendo o seu princípio de conduta, é de uma só vez, também 

excludente e criadora de guerras. Sobre esse ponto de vista, Bauman defende 

que vivemos um modelo paradoxal de barbárie, a “barbárie civilizada”, que 

conforme Marx, “é engendrada no próprio seio da civilização e é parte 

integrante dela. É a barbárie leprosa, a barbárie como lepra da civilização”. 

Nesse contexto doentio, é compreensível o tratamento degradante reservado 

aos velhos. 

O estudo aqui empreendido constatou que nas sociedades 

capitalistas há um recorrente desrespeito à velhice. Os velhos são submetidos 

ao isolamento e destituídos de sua função social, anteriormente investida de 

respeito, que era garantir a troca de experiências entre as gerações. Essa 

destituição se dá pelo desencontro entre o que representam os velhos: 

passado, tradição, memória, experiência, e o processo de aceleração típico da 

modernidade que descarta tudo que considera ultrapassado. Os velhos são, 

assim, relegados ao abandono em suas próprias casas ou nos asilos.  

Em conformidade com o que foi discutido no ponto 3.1 do capítulo 3, 

o poeta reelabora a realidade, combinando e criando fatos, antes de devolvê-la 

novamente à realidade. Assim, “uma das ambições do crítico é mostrar como o 

recado do escritor se constrói a partir do mundo, mas gera um mundo novo, 

cujas leis fazem sentir melhor a realidade originária” (CANDIDO, 2004, p. 9). 
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Vista por essa perspectiva, a literatura de Moreira Campos pode ser 

compreendida como um discurso que, sem ser panfletário, tenta desvendar o 

mundo para o leitor, ao mesmo tempo que é um apelo para que este modifique 

essa situação. Dentro dessa concepção, a literatura pode reanimar no leitor a 

ideia de que o mundo é algo inacabado. Torna-se, assim, um chamado para 

que aquele, o leitor, objetive o que, do ponto de vista da escrita, é mera 

expressão subjetiva.  

Nessa direção, a prosa moreiriana, aqui analisada, encara com 

desconfiança a forma como a sociedade vem tratando seus velhos. A situação 

de abandono, de segregação, de falta de perspectiva imposta aos velhos, a 

inoperância a qual são submetidos e os comportamentos norteados por valores 

capitalistas, que empobrecem as relações humanas são um modelo da 

modernidade com o qual o autor não comunga, por essa razão, não temos 

esse paradigma reiterado em sua narrativa, mas posto sob olhar de suspeita. 

Nossa pesquisa verificou ainda que a questão da velhice vivenciada 

nos tempos modernos é uma temática bastante recorrente na ficção de Moreira 

Campos. Não obstante, em todos os contos aqui analisados, observamos uma 

nota de angústia devida à própria precariedade humana, ainda que não seja 

esse o foco do nosso trabalho. Cumpre dizer que na ficção de outros 

cearenses, como na de Natércia Campos, filha de Moreira Campos, João 

Clímaco Bezerra, Ângela Gutierez, Antônio Sales, Pedro Salgueiro, entre 

outros, notamos também essa nota de angústia. Não foi possível, entretanto, 

observarmos em que medida essa pode ser compreendida como uma marca 

da literatura cearense. Já pode esse tema ser desenvolvido em estudos futuros 

através dos quais se poderão estabelecer um comparativo entre a ficção 

desses e de outros autores do Ceará. 
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