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RESUMO 

 

O imaginário sobre a velhice, que dá invisibilidade ao velho, se mostra nas práticas 
sociais, como por exemplo, na prática do asilamento dos idosos. Assim se dá a 
importância em estudar um caso específico (Lar da Vovozinha), observando as 
relações entre o imaginário da morte e o envelhecimento que estão presentes, tanto 
nas práticas institucionais do asilo, como nas práticas da família com o idoso e 
também na própria ligação do idoso com este espaço. Sendo assim, o objetivo do 
trabalho é compreender a relação do imaginário de mulheres asiladas e seu cotidiano, 
na construção em suas casas oníricas através da fenomenologia da imaginação de 
Gaston Bachelard.  
 
Palavras-chave: Velhice.Morte. Isolamento. Invisibilidade. Casas. Bachelard. 

Intervenção. Poética.  
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RÉSUMÉ 

 
Cet imaginaire de la vieillesse, qui rend invisible la personne âgée, apparaît dans les 
pratiques sociales, comme par exemple par la pratique de l'asile pour le troisième âge. 
Il est ainsi important d'étudier un cas spécifique (l'espace "Lar da Vovozinha") afin 
d'observer les relations entre l'imaginaire de la mort et la vieillesse qui sont présentes 
, aussi bien dans les pratiques institutionnelles de l'asile comme dans les pratiques de 
la famille avec la personne âgée ainsi que la propre relation de la personne âgée par 
rapport à cet espace. Ainsi l'objectif de ce travail est de comprendre la relation de 
l'imaginaire de femmes en asile du troisième âge et leur quotidien, par rapport à la 
construction de leurs maisons oniriques par le biais de la phénoménologie de 
l'imaginaire de Gaston Bachelard. 
 
Mots-clés: Vieillesse. Mort. L'isolement. Invisibilité. Maisons. Bachelard. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS OU UM CONVITE AO VOO 

 

A solidão que o poeta ainda quer, e da qual sabe mais, é a da 

vida que vai embora, enquanto tudo amanhece. 

(Nauro Machado) 

 

Faz quatro anos que meu filho mais velho – na época com seis anos –, 

percebeu que nasciam cabelos brancos na minha cabeça. Ele começou a chorar sem 

parar e eu não compreendia o porquê daquela angústia. Depois de um tempo, quando 

ele se acalmou e veio para o meu colo, quis ouvi-lo sobre o que tanto o inquietava. E 

ele respondeu “você está ficando velha, vou te perder, você vai morrer”. Eu sorri e 

disse “não é bem assim, filho, a vida tem seus ciclos e a morte pode chegar tarde ou 

cedo”. E ele sorriu. Depois desse acontecimento comecei a pensar sobre a vida e 

buscar respostas de como relacionamos morte e velhice socialmente. De onde vem 

essa ideia da morte ligada à velhice? Por que a cada dia que passa, a necessidade 

de esconder que se está ficando velho é maior? Os cosméticos para evitar o 

envelhecimento, a diversidade de tintas para pintar os cabelos brancos e as cirurgias, 

inúmeras, para preenchimento de rugas, lifting facial, de braços, botox, entre tantos 

nomes que só chegam a um lugar, modificar a aparência, fazer o tempo parar um 

pouco e mostrar que alguém de 50 anos pode aparentar 40. Esses questionamentos 

foram fundamentais para chegar ao presente estudo, que percorreu por alguns 

caminhos, até encontrar o campo da pesquisa escolhido, o Lar da Vovozinha. 

Localizado no bairro de Dix Sept Rosado em Natal – Rio Grande do Norte.  

O lar abriga 40 mulheres com idades entre 65 e 92 anos, é filantrópico e 

sobrevive através de doações. Neste espaço, a proposta teve como base a realização 

da pesquisa sobre o envelhecimento asilar através do instrumento da entrevista, além 

de oficinas de poesia para que elas construam em imagens poéticas suas casas 

oníricas, além do próprio olhar diante do envelhecimento, como explicaremos no 

próximo capítulo. O que elas sonham? O que sentem? O que pensam? Que lugar elas 

moram? E a partir daí construir com imagens suas casas imaginárias, um lugar do 

devaneio, do onírico tendo como estímulo oficinas de poesia e a fenomenologia de 

Gaston Bachelard (2008). “Todo espaço realmente habitado traz a essência da noção 

de casa”. 
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Começamos a vida partindo. Do parto inicia-se a contagem dos dias até o seu 

fim. Como a ampulheta de areia colorida com o entorno de vidro que demonstra, a 

cada queda, a passagem do tempo. Esse envelhecer constante do corpo, da carcaça 

é o que move este estudo. Não existe maneira de paralisar o tempo, nem tampouco a 

idade. Estão aí os segundos como prova de que o ser humano precisa acabar mesmo 

sem querer, ainda não inventaram uma maneira de impedir a morte. 

Desde que comecei a fazer reportagens em cadernos culturais como o Viver 

da Tribuna do Norte ou na editoria de Diversão e Arte do portal Terra que me deparei 

com o efêmero da vida e percebi que são através das histórias contadas que nos 

tornamos testemunhas enquanto “sobreviventes”, como aprofunda Boris Cyrulnik 

(2004) em “Autobiografia de um Espantalho”. Com seu estudo nos campos de 

concentração, a sobrevivência do ser, mesmo depois que ele morre, está no exercício 

de continuar deixar sua história registrada. Vivemos de imagens, de composições e 

de lembranças. E nesse ouvir, ir e vir, alguns anos se passaram e assim, pude 

perceber que algo inquietava completamente. O não permanecer nunca. Não poder 

ficar nunca. Em todas as histórias que pude ouvir e escrever, muitas foram marcantes. 

Uma delas foi a da cantora Terezinha de Jesus que viveu seu auge como cantora ao 

lado de Hermeto Pascoal, Chico Buarque e levou sua voz ao mundo e quando fui 

entrevistá-la, ela estava na janela de sua casa, com os olhos baixos, cansada, cabelos 

descuidados, esperando o tempo passar. Comecei a matéria tentando imprimir um 

pouco da atmosfera que senti. “Na pequenina casa verde localizada na Cidade Alta 

de onde se avista o encontro do rio com o mar, ela apareceu na pequena janela para 

nos receber. Carregava consigo um silêncio e as lembranças preciosas de um dos 

tempos mais produtivos da música brasileira. Sua voz cortante e doce poderia ser 

ouvida nas rádios da década de 70 e 80 pelo país inteiro. Hoje calada, ela ainda 

reserva a esperança de gravar seu sexto disco. Essa mulher forte e que ainda causa 

suspiros é Terezinha de Jesus, mulher dos olhos claros como faróis iluminando tudo 

e uma certeza. Tudo o que viveu foi feliz. Os santos no altar, livros de poesia na 

mesinha, um toca discos e uma chuvinha fina caindo devagar lá fora foram 

testemunhas de três horas de conversa com a equipe do VIVER. Seus cinco discos - 

com arranjos bem feitos e uma poesia ora doce ora ácida – foram colocados no 

tocador para ouvirmos juntas. Ela cantarolava os versos arranjados por Sivuca do 

disco “Pra Incendiar seu Coração”, um dos seus prediletos. Hoje, véspera do seu 
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aniversário de 59 anos, ela tem sonhos, alguns não tão distantes. Um é fazer 60 anos 

e o outro é ganhar na loteria para conseguir gravar tudo o que sempre desejou e ajudar 

outros artistas a gravarem seus sonhos pelo mundo”.1 

Como a canção de Chico Buarque intitulada Carolina “O tempo passou na 

janela e só Carolina não viu...”, Terezinha revivia ali, em algumas horas, anos de 

iluminação. Lembro que saí desta reportagem pensando muito no tempo, em como 

dói envelhecer, em como é difícil encarar que estamos indo embora. Terezinha que 

foi eleita uma das cantoras mais belas da Música Popular Brasileira, hoje sofre do 

desconhecimento, do envelhecimento e da tentativa de sobreviver de um passado que 

não volta mais. Outras matérias também me cortaram feito navalha, como o encontro 

com a Romanceira Dona Militana que havia recebido a comenda do então presidente 

Lula em Brasília, abrilhantou palcos, cantava sem saber ler mais de 200 romances e 

era considerada uma das maiores romanceiras do país, estava abandonada em sua 

casa, também cansada, com poucas visitas, sem fôlego e precisando de dinheiro para 

cuidar da saúde.  

Essas e outras histórias me levaram a seguir pelo caminho do jornalismo 

cultural, mas que precisava ir além. Não queria apenas escrever sobre as histórias, 

mas compreender porque o envelhecer traz tanto peso. E não é o envelhecer, 

simplesmente, que é fadado a todos que conseguem chegar ao final da linha do trem, 

mas a ameaça da velhice social, o imaginário dela que leva a sociedade a ser quase 

que impedida de envelhecer naturalmente. As capas das revistas, os discursos da 

mídia, os discursos diários abrem-se como letreiros garrafais que dizem: “É proibido 

envelhecer”. Qual a imagem que temos deste corpo que está em queda constante? 

Como é viver em uma sociedade, em que envelhecer, especialmente para as 

mulheres, é praticamente proibido? Plásticas, botox e o medo da queda. Num país em 

que dizer a idade é falta de educação e quando alguém diz: você parece bem mais 

nova! É elogio. A queda, o tempo, o não poder ir, se misturam em vidas, em histórias 

e constroem imagens. É cada vez mais frequente ler sobre maneiras de retardar o 

envelhecimento, como se ficar velho(a) fosse um crime ou uma sentença de morte. 

Como lidar com o envelhecimento? Qual a imagem da velhice? Como é envelhecer 

em pleno século XXI no Brasil, em que se aumenta a cada década a expectativa de 

vida e diminui o desejo de se tornar velho? Em que lugar se esconde esse desejo? E 

                                                           
1 Reportagem publicada dia 02 de julho de 2009 – Esperando na Janela – Tribuna do Norte. 
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como mulheres que estão em casas de repouso, pensam sobre isso? A proposta da 

tese é investigar até que ponto o tabu da sociedade ocidental em relação à morte 

influencia no imaginário do envelhecimento no Brasil. E através de oficinas de poesia 

e entrevistas de profundidade, buscar a construção de suas casas a partir da imagem 

poética.  

A hipótese de trabalho é que o tabu sobre a morte vem se constituindo 

fortemente no imaginário do envelhecimento, de modo a dar invisibilidade às pessoas 

consideradas idosas. O que traz um grave problema social, na medida em que a 

sociedade brasileira está envelhecendo progressivamente e por outro lado, há um 

conjunto de negação deste envelhecimento e a necessidade da criação de 

isolamentos para que os velhos, que não atuem mais socialmente, possam sobreviver. 

Esse imaginário sobre a velhice, que dá invisibilidade ao velho, se mostra nas práticas 

sociais, como por exemplo, na prática do asilamento dos idosos. Assim se dá a 

importância em estudar um caso específico, o Lar da Vovozinha, observando as 

relações entre o imaginário da morte e o envelhecimento que estão presentes, tanto 

nas práticas institucionais do asilo, como nas práticas da família com o idoso e 

também na própria ligação do idoso com este espaço. Sendo assim, o objetivo do 

trabalho é compreender a relação do imaginário de seis mulheres asiladas e seu 

cotidiano, num mergulho na construção das suas casas através da fenomenologia da 

imaginação.  

A metodologia seguirá pelo levantamento sobre o imaginário da morte através 

de estudos históricos, antropológicos, bem como poesia e obras artísticas (escultura 

e pintura), passando pelo retrato do envelhecimento nas estatísticas dos idosos no 

Brasil atual e estudo dos asilos, além da legislação através do Estatuto do Idoso. O 

estudo busca o suporte teórico de Michel Foucault e Norbert Elias para pensar a 

velhice na condição de invisibilidade como ausência e as imagens produzidas pelas 

idosas no asilo, lugar em que suas casas são substituídas por uma instituição, lugar 

de disciplina. A leitura das imagens tem como suporte teórico “A Poética do Espaço” 

de Gaston Bachelard (2008), quando serão utilizadas imagens arquetípicas ligadas 

aos elementos que se relacionem ao tema do envelhecimento, morte, memória e o 

objetivo final, A CASA e as suas arquiteturas imaginárias como veremos no preâmbulo 

desta tese.  
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Organização do estudo 

 

Na tentativa de refletir sobre estes questionamentos, a tese se divide em quatro 

capítulos. O primeiro: O Imaginário da Morte e sua Relação com a Velhice pensa a 

relação entre Ciência e Imaginário artístico calcada na história e na construção do 

tabu da morte na sociedade contemporânea. Numa leitura em que a relação Natureza 

– Cultura é compreendida no universo transdisciplinar pelo ponto de vista da história 

com Philippe Ariès e a transformação da ligação do homem com a morte durante os 

séculos até chegar aos dias de hoje, a Antropologia complexa através de Edgar Morin 

em sua obra “O Homem e a Morte”, além do diálogo sobre a natureza humana de 

Morin com Boris Cyrulnik; a Arte através da literatura (poesia) com iluminação da 

escritora Hilda Hilst e Manoel de Barros, e a pintura e escultura de Michelângelo. O 

caráter transdisciplinar da morte possibilita estudos numa perspectiva complexa, 

tecendo diferentes saberes mobilizados neste capítulo, além de um diálogo 

fundamental com a gerontologia/ geriatria sobre o envelhecer e morrer, numa 

perspectiva em que o biopoder e a biopolítica estão presentes no discurso tendo como 

base Michel Foucault.  

No segundo capítulo: O Nascimento dos Asilos e seus Refugos de Gente 

traça as estatísticas do envelhecimento no Brasil. Como é percebido este imaginário 

em que o envelhecimento é ligado diretamente à degradação e à decadência. Por que 

existe a ligação entre morte e velhice? Os autores para a discussão são Michel 

Foucault, Peter Sloterdjki e Ecléa Bosi. Sendo o envelhecer um problema para a 

sociedade dentro desse imaginário sobre a morte e a velhice, o asilo para as famílias 

é uma alternativa importante. O que muda na vida dessas pessoas? Quais as leis que 

fundamentam e asseguram os direitos dos idosos? A discussão é fundamental para 

compreender, do ponto de vista jurídico, como a sociedade brasileira tem lidado com 

o problema social. A lei expressa por um lado, os costumes que já têm espaço na 

sociedade e por outro expressa uma luta política que teve vez na sociedade e no 

legislativo para que demandas da sociedade se transformem em lei. O histórico da 

instituição asilar no Brasil, qual o seu caráter de instituição disciplinar, como os 

profissionais lidam no dia a dia, assistentes sociais, psicólogos, médicos, entre outros, 

formando o discurso sobre este envelhecer isolado do cotidiano familiar. No capítulo 

será abordado o asilo em sua diversidade, mostrando que não há generalização 
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possível para outros asilos, mas que neste estudado apresenta sinais de 

possibilidades de investigação para outros casos. O capítulo traz ainda, o histórico do 

Lar da Vovozinha, seu estatuto, as práticas e o cotidiano, tendo como instrumento de 

estudo o estágio diário durante um ano de observação, acompanhando o dia a dia das 

idosas.  

O terceiro capítulo intitulado Do Asilo para a Casa Onírica é um capítulo de 

passagem e serve como introdução para o entendimento do experimento das oficinas 

de poesia, além do suporte metodológico das entrevistas em profundidade realizadas 

dentro do Lar da Vovozinha com dez mulheres, sendo que apenas seis ficaram até o 

final devido à diferentes motivos, cansaço, falta de desejo em fazer as atividades ou 

mesmo estranhamento. A partir da vivência da poesia, leitura e dinâmicas, elas 

contaram suas histórias e suas impressões sobre a própria realidade social, a relação 

com a saudade, o tempo de estadia e por fim, suas casas oníricas, as casas que 

sonham e a que elas desejam retornar. 

 

O último capítulo intitulado As Casas Oníricas é a escritura poética das casas 

de Elza, Janete, Rosa, Francisca, Socorro e Luzia. E teve como condutor “A Poética 

do Espaço” (2008) de Gaston Bachelard, onde percorremos capítulo à capítulo 

entremeando a leitura com o imaginário das moradoras. Divididos em: A Casa: do 

porão ao sótão; Casa e Universo; A Gaveta, os Cofres e os Armários; O Ninho; A 

Concha; Os Cantos e terminando na Imensidão Íntima, conheceremos o dia a dia 

delas, o que sentem e como conseguem devanear mesmo asiladas. Das casas 

imaginárias compostas por elas e o desejo de retorno às suas casas de origem e as 

imaginárias que desejam retornar. Esta Tese é um convite ao devaneio e ao 

experimento de sensações de mulheres que mesmo esquecidas pela família e pelos 

filhos, ainda sonham e, sobretudo, sentem2.  

 

 

 

 

                                                           
2 A metodologia das oficinas, entrevista em profundidade e o cronograma podem ser consultados em 
anexo.  
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Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim 

triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem 

o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, 

tão paradas e frias e mortas; eu não tinha este 

coração que nem se mostra. Eu não dei por esta 

mudança, tão simples, tão certa, tão fácil: Em que 

espelho ficou perdida a minha face? 

 

(Retrato, de Cecília Meireles) 
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1. Apresentando as Oficinas Oníricas  

 

 

A ideia de levar a oficina de poesia para o campo da investigação, veio do 

experimento feito em novembro de 2010, quando houve o convite para elaborar uma 

oficina de poesia no Solar Bela Vista durante todo o mês de novembro no projeto “Arte 

Ação”, pensado pelo grupo de teatro da Casa da Ribeira. Vinte pessoas se 

inscreveram e montei a oficina tendo como princípio as sensações do corpo humano, 

os cinco sentidos, tato, audição, olfato, paladar e visão. A cada semana, a oficina tinha 

um tema que era ligado aos quatro elementos da natureza: Terra, Água, Ar e Fogo. 

Então levava o elemento e a partir dele e dos poemas escolhidos, os participantes 

experimentavam a poesia no corpo. A primeira semana foi a Terra, quando os poemas 

de Manoel de Barros, Cecília Meirelles, Carlos Drummond foram experimentados 

lembrando a infância. A casa que eles moraram quando crianças, o sabor desse lugar, 

o som desse lugar, qual a sensação que traz no corpo. O experimento começava as 

14h e terminava as 16h, quando eram recepcionados um a um na sala e deitados no 

chão, sempre sendo tocados por objetos ligados ao elemento. Este primeiro eram 

pedras, flores e terra. Às 16h parávamos com a audição e experimento dos poemas 

que eram lidos um por um e acontecia um intervalo. Logo depois às 16h20, todos 

eram recepcionados novamente, mas desta vez eles escreviam todas as sensações 

que tiveram durante o percurso da oficina. A segunda semana, os poemas foram 

relacionados ao fogo, na terceira semana ao ar e por último à água, quando foi 

trabalhado o mar.  

Como o resultado da oficina e a produção de poemas e imagens colhidos, 

houve a proposta de levar a mesma metodologia para o Lar da Vovozinha, desta vez 

tendo como foco a construção de suas casas oníricas. O primeiro momento foi 

direcionado à ambientação dentro do Lar. Reconhecimento do espaço, observação, 

diálogos constantes com a direção da casa, além da assistente social, psicólogos e 

cuidadores que estavam diariamente com as idosas. Este primeiro período durou três 

meses. Começou em fevereiro de 2014 com término em maio de 2014. Neste período 

a pesquisadora permanecia no Lar durante três a quatro horas em períodos alternados 

durante a semana, fazendo anotações sobre os horários, hábitos e rotina. Após esse 

período em setembro de 2014 iniciaram as primeiras entrevistas em profundidade que 
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duraram até setembro de 2015. Durante um ano, as entrevistas tinham como base as 

suas histórias de vida, cotidianos, dores, amores, passado e presente. As entrevistas 

tiveram como ponto de partida três perguntas: “Quem é você?”, “Qual seu maior 

sonho”? e “Do que sente mais saudade?”. A partir dessas três perguntas, a entrevista 

fluía por diferentes caminhos. Muitas vezes acontecia o desejo de partir da 

entrevistada sem qualquer resposta. A maior dificuldade de colher dentro do campo 

no Lar da Vovozinha foi a inconstância das entrevistadas durante as visitas. Em alguns 

momentos elas estavam dispostas a falar e outras aparentemente cansadas e sem 

desejo. A primeira a querer contar sua história foi Elza que em alguns minutos já 

estava disposta a abrir sua vida. Com uma memória muito boa e declaradamente 

apaixonada por poesias, Elza sempre trazia algo novo. As entrevistas aconteceram 

na parte da tarde uma vez por semana com alguns intervalos. Em alguns dias, não 

existia uma linha sequer de colheita das palavras. Mas eram dias importantes para 

sentir que o tempo dentro de um asilo é muito diferente do tempo cotidiano das ruas, 

do abrir e fechar dos sinais, apesar de terem horário para tudo, cada uma tem seu 

tempo e seu ritmo. Elza gostava muito de conversar, sentia falta disso em casa. E 

aconteceram alguns momentos que foram lidos livros de poesia como o de Olavo Bilac 

em cima da cama. Quando percebi já era hora de fechar o Lar. Eu mesma perdia o 

tempo, já estava completamente entregue ao tempo delas. O tempo dentro de um 

asilo é algo que merece ser estudado, por respeitar o tempo do corpo já cansado, a 

respiração lenta, as pernas que não respondem aos desejos de correr, embora elas 

ainda desejem correr, pular, saltar como crianças, mas não podem.  

Depois de Elza, Luzia e Francisca (esta última que tinha chegado no asilo fazia 

pouco tempo) se prontificaram em conversar. Luzia menos envolvida do que 

Francisca, porém as duas responderam as três perguntas e sentiram vontade de 

permanecer. Em alguns momentos, como foi descrito durante o processo da Tese, 

elas sentiam receio em responder ou mesmo doía muito falar sobre o passado e 

principalmente relembrar dos filhos que não voltaram mais ou não voltam com a 

freqüência que elas queriam. Luzia e Francisca durante um ano de observação foi 

perceptível a falta de vontade em continuar a viver, o que elas mesmas relataram, 

porém esse desejo era aceso durante as oficinas oníricas, o que tornava o trabalho 

mais prazeroso. Depois de Elza, Francisca e Luzia, se aproximaram e se abriram para 

o diálogo. Luzia mais resistente e Francisca com mais vontade de conversar. Logo 
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depois, Janete que dorme no mesmo quarto de Elza, entrou espontaneamente para a 

entrevista. Ela que sempre estava sorridente disse ter sido um momento muito 

prazeroso falar de sua história. Rosa e Socorro que sempre estavam por perto durante 

as entrevistas também se aproximaram espontaneamente. As entrevistas foram feitas 

individualmente e duravam de uma a duas semanas com cada uma, acompanhando 

seus horários e respeitando seus momentos. Por isso demandou tempo mais longo 

do que as oficinas.O objetivo das entrevistas longas foi o de retirar elementos 

possíveis para a montagem das oficinas de poesia que aconteceram seis meses 

depois. E teve como foco a escolha de dez mulheres, porém durante as oficinas 

apenas seis se disponibilizaram a permanecer. 

Figura 1      Caderno utilizado para a colheita dos dados qualitativo 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

As oficinas oníricas 

Depois de um ano de visita e escrevendo sobre suas histórias, medos, desejos 

e sonhos, revelados a partir das entrevistas em profundidade, consegui colher alguns 

elementos importantes para utilizar como ponto de partida para as oficinas oníricas, 

assim como foi feito na metodologia das oficinas de poesia já descrita aqui. Cinco 

elementos foram essenciais para começar as oficinas que tiveram como duração três 

dias seguidos. Os elementos escolhidos foram: Novelo de tricô (linhas de costura); 

água; alfazema/lavanda, frutas (caju e goiaba), pião e som de pássaros.  
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A linha verde serviu como ligação entre elas, quando elas iam falando e 

passando o novelo nas mãos uma das outras. O que teria como força o tato e o 

respeito no local de fala de cada uma. Porém a linha deu problema devido a elas 

começarem a sentir ciúmes e queriam ficar mais tempo com a linha.  

 

Figura 2 – Novelo 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

A Lavanda foi utilizada passando nas mãos e a água nos pés como um ritual, 

também estimulando os sentidos, olfato e tato e permitindo um relaxamento e a 

sensação de estarmos todas no mesmo espaço. Ao começar a oficina o som dos 

pássaros foi constante através de um áudio com sonoridade do canto do bem-te-vi. O 

pião foi levado em desenho e as frutas somente comentadas, pois não houve a 

liberação de experimento devido a nenhum visitante pode alimentar as idosas. O 

interessante é que os elementos que não eram físicos tinham possibilidade de 

diferentes texturas, gostos e cheiros.  

Com os elementos era perguntado sobre o sonho de cada uma e logo depois 

começava a construção de suas casas. Como eram as casas antes e como são as 

casas que elas querem morar no futuro (As descritas durante a escritura desta tese 

através da poesia construída pela autora). 
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Primeiro dia da oficina:14/03/2016 

(Dinâmica de introdução como suporte para a construção das casas) 

 

Dinâmica de envolvimento e toque entre as participantes. Estiveram presentes 

Socorro, Francisca, Elza, Rosa, Janete e Luzia (que ficou por pouco tempo e só 

retornou no outro dia de oficina). 

 

Figura 3 – Oficina onírica 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

As cadeiras foram dispostas em forma circular para que todas se olhassem e 

pudessem compartilhar seus pensamentos/imaginário. O interessante é que durante 

as entrevistas de profundidade, elas falavam em não gostar das colegas e se sentiam 

mal perto umas das outras. Mas durante as oficinas, conforme os elementos iam 

sendo colocados e serviam como estímulo para a criação das casas, elas se tocavam 

nas mãos e aconteceram alguns momentos de deitar a cabeça no ombro da colega 

ao lado ou tocavam nas mãos umas das outras. A oficina teve início às 9h e terminou 

às 11h.  
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Figura  4 – Oficina onírica 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

15/03/2016: Casa/Sonho 

 

Neste dia foi repetida a mesma introdução da oficina passada, mas com foco 

maior na arquitetura das casas oníricas. Cada uma construía sua casa com palavras 

a partir dos estímulos dados. Qual o cheiro da sua casa? A textura da parede? O teto? 

O quintal? Tem quintal? Varanda? Quem mora nessa casa? Quem vive nela? Qual a 

cor dela? O que você vê pela janela? Eram perguntas lançadas e respondidas para a 

construção do último capítulo. Cada uma respondia no seu tempo e a oficina durou 

duas horas, tendo início às 9h e terminando às 11h. 

 

16/03/2016: Fechamento da oficina/desenhos 

 

        O último encontro culminou com a socialização das casas e dos desenhos e teve 

uma dinâmica mais livre de compartilhamento das casas. Cada uma contava sobre 

sua casa construída e quando iriam morar nela. Todas afirmaram que em breve. 

Foram distribuídos canetas e lápis coloridos e papéis em branco dispostos na mesa 

ao lado do círculo para quem se sentisse com desejo de desenhar e concretizar a 

casa no papel. Francisca, Luzia e Socorro não quiseram.  



24 
 

 
 

Esta última oficina também teve duração de duas horas das 9h às 11h. Os horários 

foram escolhidos devido ao horário livre das atividades do lar. A dinâmica da 

fisioterapia e dos cursos que existem no asilo geralmente acontece no turno 

vespertino. 

Por ter surtido um efeito positivo, as oficinas continuarão mesmo depois do 

fechamento deste trabalho.  

 

Figura 5 – Oficina Onírica  

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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CAPÍTULO I 

 

1 O IMAGINÁRIO DA MORTE E SUA RELAÇÃO COM A VELHICE 

 

Para o sol e para a morte não se pode olhar de frente 

 

(La Rochefoucault) 

 

Em nossa sociedade atual, a morte é escondida, ela é quase um segredo. 

Todos os dias pessoas vão embora. Todos os dias pessoas desaparecem, se 

despedem, partem. A palavra parto que traz o nascimento, reflete a realidade humana. 

Chegamos ao mundo partindo. Chegamos e iremos. Não se pode ficar aqui, jamais. 

Desde as antigas civilizações até os dias de hoje, no Ocidente, essa relação com a 

morte sofreu transformações profundas divididas por Philipe Ariès (1977) em três 

etapas significativas. A primeira aconteceu no final da Idade Média, quando as 

imagens macabras significavam uma paixão pela vida. Nesta etapa é importante 

ressaltar a maneira como a arte se ligou à morte, na utilização dos corpos mortos 

como modelos. Michelângelo que esteve presente na transição entre a Idade Média e 

a Idade Moderna, assim como Leonardo D Vinci, utilizavam os cadáveres como 

instrumentos de estudo para a realização de suas obras3, tanto em esculturas como 

pinturas, inclusive dissecando os corpos e transformando esta prática em imortais 

obras de arte, quando podemos ver, por exemplo, em obras como a Pietà4, as 

articulações, os ossos, as veias, a musculatura em perfeita simetria com um corpo 

humano vivo. 

Esse tato com a morte e suas vertentes, mesmo que para estudo, é uma 

contradição para o mundo contemporâneo que tem a morte como algo distante e 

asséptico. Se pensamos em artistas como Michelângelo nos dias atuais, eles seriam, 

talvez, classificados como criminosos devido a utilização de cadáveres para 

experimentos artísticos. A arte e a morte modificaram seus sentidos com o tempo, 

assim como a moral e a ética se transforma, a morte também tem seus novelos a 

desenrolar no colorido dos dias.  

                                                           
3Disponível em: <http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/junho2004/ju256pag12.html>. 
4 Esculpida por Michelângelo em 1499, a Pietá retrata o último suspiro de Cristo nos braços de Maria. 
A obra mede 174cm x 195cm e encontra-se, atualmente, na Brasílica de São Pedro no Vaticano.  
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Figura 06      Pietá 

 

Fonte: http://www.guiageo-europa.com/vaticano/pieta.htm 

 

Prova disto é um estudo recente feito por dois brasileiros da Unicamp, Gilson 

Barreto e Marcelo Ganzarolli de Oliveira (2004), que resultou no livro “Arte Secreta de 

Michelângelo: uma lição de anatomia na Capela Sistina”. Na investigação, os 

pesquisadores identificaram 32 peças anatômicas nos afrescos da Capela. Dentro das 

cenas, reconheceram a posição das figuras, que muitas vezes expõem a parte do 

corpo camuflada em dobras das vestes ou em troncos de árvore. Nos adornos, os 

autores chamam a atenção para os homens nus, que frequentemente imitam a 

posição da figura principal, evidenciando a estrutura oculta, ou seja, são órgãos que 
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estão escondidos em formatos humanos. Estes órgãos são rins e parte do cérebro 

como no afresco “A criação de Adão5”. Essa ligação com a morte contribuía para a 

sua construção imaginária com naturalidade. A morte tinha serventia e isso afastava 

o medo de sua chegada.Prova disso é que a morte, como se fizesse parte do 

cotidiano, era representada de forma natural e as crianças participavam sem restrição 

dos enterros e velórios. 

A segunda etapa que Ariès estabelece, acontece entre o século XVI ao XVIII, 

onde as imagens eróticas da morte “atestam a ruptura da familiaridade milenar do 

homem com a morte” (1977, p. 92). De acordo com o autor, é difícil separar a ciência 

fria, a arte sublimada (o nu casto) e a morbidez.  

 

Figura 07      A Criação de Adão – Michelângelo (1508 – 1510 Capela Sistina) 

 

Fonte: http://historiadomundo.uol.com.br/idade-moderna/o-deus-de-michelangelo.htm 

 

Esse fascínio pelo corpo morto, tão chocante no século XVI e depois da idade 

barroca, foi mais discreto no século XVII; no século XVIII se exprime com a insistência 

de uma obsessão. E a terceira etapa, a partir do século XIX, as imagens da morte 

ficaram cada vez mais raras e desapareceram no decorrer do século XX. “O silêncio 

que, a partir de então, se estende sobre a morte significa que esta rompeu seus 

grilhões e se tornou uma força selvagem e incompreensível”. 

 

                                                           
5 A Criação de Adão – Michelângelo – (1508-1510). 

http://historiadomundo.uol.com.br/idade-moderna/o-deus-de-michelangelo.htm
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Seria fácil mostrar de que forma, a partir do século XVI, as representações 
macabras perderão sua carga dramática e se tornarão banais e quase 
abstratas. O cadáver decomposto é substituído pelo esqueleto e mesmo este, 
freqüentemente, é dividido em pequenos elementos – crânios, tíbias e ossos 
–que em seguida são recompostos, numa espécie de álgebra. Este segundo 
desabrochar do macabro dos séculos XVII e XVIII traduz um sentimento do 
nada, bem distante do doloroso lamento de uma vida demasiado amada, 
como aparece no fim da Idade Média. (ARIÈS, 1977, p. 90). 

 

Ainda de acordo com Ariès (1977), as mesmas imagens podem ter sentidos 

diferentes; o fato é que a representação da morte física ainda não traduz o sentimento 

profundo e trágico do que ela representa. São usadas somente como signos para 

exprimir um sentido novo e exaltado da individualidade, da consciência de si. O que o 

autor sustenta é que, de tempos em tempos, a morte se transformou no imaginário 

dos homens do Ocidente, como se, num delírio inventivo, tivéssemos condições de 

colocar diferentes roupagens na mesma figura. Ela se apresenta em momentos com 

uma aparência leve, como aconteceu na Idade Média e hoje em dia como algo muito 

pesado, que traz sofrimento e dor. Essa relação proporcionou um medo, uma rejeição 

ao que é natural a todos os homens da Terra.  

 

1.1 O MEDO DA MORTE 

 

Provisoriamente não cantaremos o amor,que se refugiou mais 
abaixo dos subterrâneos.Cantaremos o medo, que esteriliza os 
abraços,não cantaremos o ódio, porque este não existe,existe 
apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro,o medo grande 
dos sertões, dos mares, dos desertos,o medo dos soldados, o 
medo das mães, o medo das igrejas,cantaremos o medo dos 
ditadores, o medo dos democratas,cantaremos o medo da morte 
e o medo de depois da morte.Depois morreremos de medo e 
sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.  
 
(Congresso Nacional do Medo: Carlos Drummond de Andrade) 

 

Depois das três fases descritas anteriormente, a morte começa a ser motivo de 

medo no começo do século XIX. Esse medo, a que Ariès se refere é resquício da 

compreensão da atitude diante da morte ainda no século XV, quando morrer era viver 

uma espera tranquila. A morte, então, era familiar, esperada, bem vinda, não existia 

medo, nem tampouco pavor em relação ao momento, como acontece hoje. No final 

do século XVIII acontece uma ruptura que muda a relação entre o homem e a morte. 

“Sem dúvida essa mudança foi observada apenas no mundo do imaginário. Mas 
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passou em seguida para o mundo dos fatos deliberados, sofrendo, contudo, uma 

grande alteração”. (1977, p.91). Podemos associar em imagens o período marcado 

pela História da Arte com o Romantismo, cujas características como aponta Graça 

Proença (2000) tange o exercício ao pensamento, à existência e à imaginação. “O 

romantismo como movimento de arte e cultura que fez, desde a metade século XVIII 

e adentrou no século XIX, e revolucionou o mundo naquela época, criando todo um 

referente expressivo.” Artistas com o espanhol Francisco Goya, abriram espaços para 

a valorização das emoções, a liberdade de criação, os assuntos religiosos, os amores 

platônicos e um ponto fundamental para destacar essa mudança da relação do 

homem com a morte, o individualismo. Tanto na arte como na vida, o homem passa a 

olhar mais para si e a existência da morte passa a ser um estorvo. As obras de Goya, 

como “All Will Fall” ou “Todos Caíram” (1799), representa esse momento, entre o 

imaginário da morte, vivenciado pelo artista entre os anos de 1792 e 1793, quando ele 

sofreu uma doença misteriosa que o deixou surdo e mentalmente confuso.  

Após esse período, ele passou a ser retraído e introspectivo e começou a pintar 

nas paredes de sua própria casa, uma série de pinturas existenciais, dolorosas que 

foram nomeadas por ele de “Pinturas negras”, representando temas como o medo, a 

insanidade e o olhar sombrio em relação à humanidade com a morte. Seus antigos 

temas de festividades alegres, danças e nobres se transformaram em retratos de 

guerra e cadáveres, o que não só se relacionava a seu abatimento espiritual como 

também a declaração de guerra entre a França e a Espanha, trazendo cenários 

devastadores. Essa relação de angustia com a morte é relacionada em diferentes 

obras deste período, como podemos ver também na pintura intitulada “Vôo das 

Bruxas” (1797 – 1798), que hoje se encontra no Museu Nacional Do Prado em Madri. 

Essa relação que se estabeleceu entre o corpo em queda e a morte e a angustia de 

ter um fim tem representação nessas imagens.  
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Figura 08      O vôo das bruxas (Francisco Goya) 

 

Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/especial/1015_goyaberlin/page6.shtml 
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Figura 9      All Will Fall ou Todos Caerán. Francisco Goya (1799) 

 

Fonte: https://harrisschrank.com/todos-caeran-all-will-fall-plate-19-caprichos-first-edition.htm 

 

Além de Goya, neste período de transição entre o Romantismo e o Realismo, 

um viés para a compreensão deste imaginário é esculpido pelas mãos de Auguste 

Rodin. Um destaque é a encomenda para a criação de uma grande porta de bronze 

para o Museu de Artes decorativas de Paris. Conhecida como a “Porta do Inferno”, 

https://harrisschrank.com/todos-caeran-all-will-fall-plate-19-caprichos-first-edition.htm
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esta obra teve como tema, passagens da obra “Divina Comédia” de Dante Alighieri6. 

Porém, ao viajar para Londres em 1881, mudou o foco da obra, voltando-se para a 

temática das paixões humanas e a morte. As imagens refletem a angústia que é a 

morte. 

Figura 10      Divina comédia: a porta do inferno (Rodin) 

 

FONTE: https://marcusfabiano.wordpress.com/2012/11/12/rodin-o-poeta-e-a-porta-do-inferno/ 

 

Figura 11      Detalhes da obra “O Inferno” baseado na Divina Comédia de Dante Alighieri 

 

Fonte: https://marcusfabiano.wordpress.com/2012/11/12/rodin-o-poeta-e-a-porta-do-inferno/ 

                                                           
6 Feita em bronze traz 180 figuras com dimensões que variam de 15 cm a mais de um metro. Diversas 
figuras foram reproduzidas em tamanho maior como esculturas independentes. Entre elas, O 
Pensador, O Beijo e As Três Sombras.  

https://marcusfabiano.wordpress.com/2012/11/12/rodin-o-poeta-e-a-porta-do-inferno/
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 Ariès compreendeu que existe uma ponte entre esses dois mundos. Um é o 

medo de ser enterrado vivo e o outro é a ameaça da morte aparente, que era como 

estar morto, estando vivo, sem desejos, sem vontades. “Esse medo da morte 

manifestou-se, em seguida, pela repugnância, primeiro, em representar e, depois, em 

imaginar o morto e seu cadáver. O fascínio pelos corpos mortos não persistiu na arte 

e na literatura”. (1977, p. 91). Segundo Ariès, os mortos tornaram-se belos na vulgata 

social quando começaram realmente a ser motivo de medo. “A partir de então, não 

haverá mais representações da morte”. (IBIDEM, p. 91).  

Esse medo se reflete nos dias de hoje quando a sociedade passa a negar a 

morte e a ter medo dela. É como se não pudéssemos morrer. Já ouvimos muito, 

expressões do dia a dia relacionadas à morte como “não fale sobre isso”, “vira essa 

boca para lá”, “bata na madeira”, como se fosse importante isolar a morte para que a 

vida continue a acontecer. Em um dos capítulos intitulado “A Morte Invertida: a 

mudança das atitudes diante da morte nas sociedades ocidentais” (1977), Airès faz 

uma reflexão que seu livro deveria se chamar “a crise contemporânea da morte” e 

remete a Edgar Morin em seu livro “O Homem e a Morte” (1970). Tal como para Morin, 

o que o Ariès sustenta, é que o clima de angústia, neurose e pessimismo perante a 

morte na sociedade Ocidental, foi o que levou a uma crise da individualidade. E assim, 

ambos fazem uma crítica diante do esquecimento do estudo da morte: 

 

Os cientistas calaram-se, como homens que eram e como os homens que 
estudavam. Seu silêncio é apenas uma parte desse grande silêncio que se 
estabeleceu nos costumes do decorrer do século XX. Se a literatura 
continuou seu discurso sobre a morte, com a morte suja em Sartre ou em 
Genet, por exemplo, os homens comuns tornaram-se mudos, comportando-
se como se a morte não existisse. (ARIÈS, 1977, p.136).  

 

Para Edgar Morin (1970), a sociedade funciona não apenas da morte e contra 

a morte, mas também ela só existe enquanto organização, pela morte, com a morte e 

na morte. Escreve que o sentido da cultura só é possível porque a morte existe. E é 

preciso transmiti-la às novas gerações. Para contextualizar seu pensamento, o autor 

categoriza dois mitos fundamentais da morte. O primeiro diz respeito aos seus 

conceitos e o segundo as suas cristalizações históricas. O regresso da morte é um 

grande acontecimento civilizacional e o problema de conviver com a morte vai 

inscrever-se cada vez mais profundamente no nosso viver. (1970, p. 11). 
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Um dos pontos importantes para pensar a morte nos dias de hoje é a 

constatação de que as ciências do homem deixaram a morte de lado. Reconheceram 

o homem pelo utensílio (homo faber), pelo cérebro (homo sapiens) e pela linguagem 

(homo loquax). E esqueceram a morte. A espécie humana é a única em que a morte 

está presente conscientemente. No início do livro, - no prólogo - Morin traz a citação 

de La Rochefoucauld que diz: “para o sol e para a morte não se pode olhar de frente”. 

Morin então fala que para o sol, os astrônomos já o pesaram, mediram, calcularam a 

idade, já lhe anunciaram o fim. “Mas a ciência ficou como que intimidada e temente 

perante o outro sol, a morte” (IBDIDEM, p.19). É esse outro sol que aquece a vida. É 

ele quem sustenta essa roda, esse tempo. O que seria da humanidade sem a 

existência da morte? Talvez a memória não tivesse sentido ou não precisássemos 

guardar ou criar relicários para a vida. Quais atitudes temos diante da morte? Se na 

Idade Média a tínhamos como algo crucial e aceitável, porque com a evolução da 

sociedade não conseguimos mais aceitá-la se transformando em um tabu etornando-

a tão asséptica? 

Para compreender a morte no Ocidente desde a Idade Média até os dias de 

hoje, Philippe Ariès em sua pesquisa, classificou-a como “domada” entre o século X 

ao século XVIII, por relembrar como morriam os cavaleiros da gesta ou dos mais 

antigos romances medievais. Ariès cita Tristão e Isolda como ilustração da sensação 

da chegada da morte. “Observemos que o aviso era dado por signos naturais ou, ainda 

com maior frequencia, por uma convicção íntima, mais do que por premonição 

sobrenatural ou mágica”. (1977). É como se a morte fosse tão presente que 

aguardavam os avisos de sua chegada. Os próprios moribundos tomavam as 

providências para partir. As pessoas esperavam a morte deitadas, como escreveu o 

bispo Guillaume Durand de Mende citado por Ariès “O moribundo deve estar deitado 

de costas a fim de que seu rosto olhe sempre para o céu”. (1977). Em seu histórico, o 

autor trabalha com a possibilidade da morte antes ser aceitável e encarada como algo 

natural e hoje é negada de uma maneira que não falamos mais seu nome. Mesmo 

com essa relação “saudável” com a morte, antes do século XVIII, os antigos temiam 

a proximidade dos mortos e mantinham distância.  

  

Honravam as sepulturas – nossos conhecimentos das antigas civilizações 
pré- cristãs provêm em grande parte da arqueologia funerária, dos objetos 
encontrados nas tumbas. Mas um dos objetivos dos cultos funerários era 
impedir que os defuntos voltassem para perturbar os vivos. O mundo dos 
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vivos deveria ser separado dos mortos. É por isso que em Roma a Lei das 
Doze Tábuas proibia o enterro in urbe, no interior da cidade. (ARIÈS, 1977, 
P.22) 

 

Essa relação do distanciamento dos mortos com os vivos se mantém até hoje. 

O homem é o único animal que tem consciência que vai morrer, por isso rejeita o 

tempo.  

Convém aqui lembrar novamente a História da Arte e sua ligação com a morte, 

exatamente na arte do Egito e da Grécia. No Egito antigo, a felicidade na vida e a 

sobrevivência depois da morte eram asseguradas pelas práticas rituais, e até mesmo 

o ritmo das enchentes, a fertilidade do solo e a própria disposição racional dos canais 

de irrigação dependiam daação divina do faraó. A arte era concretizada nos túmulos 

e se preparavam para a morte como sendo o evento mais importante. Enquanto na 

Grécia antiga existia a valorização das ações humanas, tendo a certeza de que o 

homem seria a criatura mais importante do Universo e o conhecimento através da 

razão, fez com que o corpo fosse objeto de perfeição e zelo, levando a civilização a 

um cuidado maior com esse templo.O mesmo corpo que é esculpido em perfeição, 

que é adorado por seus contornos e muitas vezes símbolo de nações, como as 

grandes estátuas, é também o mesmo corpo que se degrada, que envelhece e morre. 

 Morin (1970) acredita que a ciência ficou intimidada perante a morte. “A nossa 

inteligência, que se tornou tão ousada e tão activa, mal se tem dedicado à morte”. E 

que a compreensão do mistério primeiro seria investigar a atitude com a morte e não 

a morte em si e ir até o homem para a tentativa de compreensão desse acontecimento 

inevitável. Não se evita a morte, não se prepara a morte. De alguma maneira, ela traz 

uma experiência única e muitas vezes assustadora porque o desconhecido apavora. 

A gente não sabe o lugar que vai depois que morre e se vai para algum lugar. Temos 

o imaginário povoado por imagens, muitas delas produzidas pelas religiões – a divisão 

do possível céu no Juízo Final e as próprias imagens de Michelângelo nos afrescos já 

citados aqui da Capela Sistina, inspirados no Livro da Genesis dividido em três grupos: 

A Criação da Terra por Deus; A Criação da Humanidade e sua Queda e a 

Humanidade, representada por Noé.  
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Figura 12       Afresco do Juízo Final de Michelângelo 
 

 

  

Pelos estudos, como aponta Morin, os homens de Neandertal deram sepultura 

aos mortos. Eles não só enterravam seus mortos como se reuniam para lembrá-los. 

“Já não se trata de instinto, mas sim do dealbar do pensamento humano, que se traduz 

por uma espécie de revolta contra a morte”. (MORIN, 1970, p. 23). 

A revolta contra a morte é a não aceitação dela. Essa compreensão e aceitação 

de que o corpo tem um fim. Vivemos como se pudéssemos ser eternos. A cada dia as 

indústrias lançam novos produtos contra o envelhecimento, como se envelhecer fosse 

um erro. Não se pode envelhecer em nossa sociedade, negamos o tempo, a idade e 

a passagem, mas não há como negar ou impedir a morte. De acordo com as 

estatísticas da Organização das Nações Unidas (ONU), estima que a população 
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mundial cresça a um ritmo de 1,2%, isto significa que aproximadamente 211.000 

pessoas nascem por dia. Isso daria uma média de quase três nascimentos por 

segundo, ou 180 por minuto. Em relação ao número de mortos, a estimativa é que 102 

pessoas morram por minuto no mundo. Essas estatísticas são importantes para trazer 

um panorama de nosso próprio destino, ou seja, enquanto respiramos cinco ou seis 

vezes 102 pessoas estão deixando o mundo de alguma maneira. Essa inquietação 

com a partida é visível além da pintura e da escultura, ela é revelada também na 

poesia. Os poetas trazem essa dimensão do medo da morte no imaginário dividido 

entre a sedução da morte, o medo e a repulsa, num convívio delirante.  

Isso aparece na relação que a escritora Hilda Hilst (2003) trava com a morte 

em seu livro feito especialmente para esta espera. Em “Da Morte: Odes Mínimas”, a 

morte é o principal interlocutor da poesia. A morte pode ser um peixe raro de asas que 

sonha o nada. A poetisa (re) nomeia a morte, a chama de: 

 

Insana 

Fulva 

Feixe de Flautas 

Calha 

Candeia 

Palma. 

 

No poema intitulado III, Hilda (2001) escreve: 

 

Pertencente te carrego: 

Dorso mutante, morte. 

Há milênios te sei 

E nunca te conheço. 

Nós, consortes do tempo 

Amada morte 

Beijo-te o flanco 

Os dentes 

Caminho candente a tua sorte 

A minha. Te cavalgo, Tento. (HILST, 2003, p.31)  
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 Em outro poema, questiona: “E se eu ficasse eterna?” É nessa dúvida da hora 

de ir, de ser eterno enquanto vivos que continuamos. Ao longo de todo o livro, a 

escritora se debruça sobre a morte, desenhando à mão livre em aquarelas, as próprias 

ilustrações do livro. Hilda faleceu em quatro de fevereiro de 2004, 24 anos após a 

publicação da Ode. Logo na primeira parte deste livro, “Aquarelas'', a autora começa 

a desmanchar o envolto mórbido da morte, representando-a com cores quentes e 

vibrantes. A morte aparece como parte integrante da vida desde o seu início. o livro 

traz contatos íntimos do eu lírico com a morte, rebatizando-a e apontando fragilidades 

desse conceito, esperando-a sem lamentações e romantismos, como um processo 

inerente à vida, em suas várias facetas, cotidianas ou até mesmo sexual, levando a 

reflexão sobre a morte em diferentes perspectivas. 

 

Figura 13      Ilustração do livro de Hilda Hist 

 

Fonte: fotografia da autora 

 

 Outro escritor que evidencia a ideia da morte em poesia é Manoel de Barros. 

Mesmo sendo o poeta da leveza e da transformação da linguagem, retratando muitas 

vezes sua infância, a morte está presente em algumas obras. No livro “Sobre o Nada” 

(2009) na “Arte de Infantilizar Formigas”, a frase “Pensar que a gente cessa é íngreme, 

minha alegria ficou sem voz”. (BARROS, 2009, p.336), traz a inquietação do poeta 

diante da morte. Manoel começou a escrever depois dos 70 anos de idade, essa 

relação da morte com a vida que tange sua produção literária. Mesmo escrevendo em 
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“manuelez”7, ao contrário da realidade abissal de Hilda,  Manoel percorre a morte em 

diferentes lugares. Ele reconstrói a infância, o tempo inteiro, sem esquecer a finitude. 

Em “Memórias Inventadas” (BARROS, 2008) que ele mesmo diz ser sua 

“desbiografia”, a Terceira Infância soa como despedida. Na época, com 93 anos, 

Manoel relembra as passagens da vida sem esquecer que está partindo e lança a 

pergunta como um raio “e quem não está?”. Viver a doce inutilidade ouvindo essa 

frase é aceitar ser humano. Esse que chora, sorri, grita, sente e também morre. Aceitar 

ser humano, para Manoel é aceitar a morte. Em série, ele publicou a Primeira, 

Segunda e a Terceira Infância, desdobrando a prosa em poesia em forma de 

despedida.Como um passageiro na vida e na escrita, Manoel consegue trazer na 

delicada coleção destes livros a relação do poeta com a morte. Suas páginas soltas 

com ilustração de Martha de Barros (filha do escritor) são amarradas por uma fita de 

cetim colorida (cada obra tem uma cor diferente) e representam a delicada maneira 

do velho menino poeta enxergar a vida. 

 

Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fadigadas 
de informar.Dou mais respeito as que vivem de barriga no chão tipo água 
pedra sapo(...) Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho 
abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou 
um apanhador de desperdícios... só uso a palavra para compor os meus 
silêncios. (BARROS, 2008, p.40) 

 

 Para abrir os quinze capítulos que permeiam a obra, Manoel se apresenta de 

início, anunciando-se: 

 

Eu tenho um ermo enorme dentro do olho.  

Por motivo do ermo não fui um menino peralta.  

Agora tenho saudade do que não fui.  

Acho que o que faço agora é o que não pude fazer na infância. 

Faço outro tipo de peraltagem.  

Quando era criança deveria pular muro do vizinho para catar goiaba. 

Mas não havia vizinho. 

Em vez de peraltagem eu fazia solidão. (BARROS, 2008, p.24). 

 

                                                           
7 Termo associado à linguagem criada pelo poeta Manoel de Barros em sua poesia.  
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 Dos silêncios e da solidão, Manoel retira o que é importante. Como o canto dos 

pássaros numa tarde longa ou as águas carregadas nas peneiras de sua infância. Em 

sequência aos livros, a "Segunda Infância" traz um Manoel mais adolescente, com 

olhar voltado aos prazeres da vida, numa ciranda de palavras e desejos.  

 

[..] Que o canto das águas e das rãs é mais importante para os músicos do 
que os ruídos dos motores da Fórmula 1.Há um 'desagero' em mim de aceitar 
essas medidas. Porém não sei se isso é um defeito do olho ou da razão. Se 
é defeito da alma ou do corpo. Se fizerem algum exame mental em mim por 
tais julgamentos, vão encontrar que eu gosto mais de conversar sobre restos 
de comida com as moscas do que com os homens doutos. (BARROS, 2008, 
p. 26).  
 

A tríade segue sempre nessa caminhada de Manoel pela vida, quando ele 

descobre que os homens cultos se despedem dos passarinhos para viver 

enclausurados em si mesmos.  Talvez por isso, ele inicie as três obras com a frase 

"Tudo o que não invento é falso" e assim ele se derrete em palavras transformando 

tudo ao redor de si, inclusive sua paixão pelas rãs que amanhecem coloridas.O último 

livro "A Terceira Infância" é o mais profundo, no tocante ao morrer, quando uma 

reflexão sobre a vida e o que estamos fazendo nela vem à tona. O poeta inicia 

contando que três personagens o ajudaram a compor suas memórias: a criança, os 

passarinhos e os andarilhos. E escreve: “A criança me deu a semente da palavra,os 

passarinhos me deram o desprendimento das coisas da terra e os andarilhos a pré-

ciência da natureza de Deus”.  (BARROS, 2008, p.30). E assim ele se despede das 

publicações lembrando a todo tempo da solidão de sua infância em Corumbá, no Mato 

Grosso do Sul, e a divertida invenção da vida no fazer das latas de goiabada, os seus 

carrinhos. 

Num recorte entre a poesia de Manoel de Barros e Hilst neste devaneio entre 

o partir e ficar, Hilda assume: 

 

No meio-dia te penso 

Íntima te pretendo 

Incendiada de mim 

Contigo morrendo 

Te sei lustro Marfim e sopro 

E te aspiro, te cubro de sussurros 
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Me colo extensa sobre tua cabeça 

Morte, te tomo. 

 

E num segundo 

Ouvindo novamente os sons da vida 

Nomes, latidos, passos 

Morte, te esqueço.  

E intensa me retomo sob o sol. (HILST, 2003, p.10) 

 

 Hilda pergunta insistentemente durante o percurso do livro porque a morte não 

parte? Por que não vai embora de vez? Na arte em suas diferentes linguagens como 

na pintura, na escultura e na poesia, a morte é revelada, é tocada, é revirada, é 

questionada, numa busca por respostas a este medo tão inerente. Diferente do que 

aconteceu com a ciência, que deu as costas para a morte enclausurando-a na morte 

física sobre a qual se coloca o discurso médico. 

 Essas visões perante a morte nos fazem pensar na transformação da sua 

expressão a cada tempo e a cada direcionamento, sem esquecer da ligação com o 

aumento da expectativa de vida. Do ponto de vista estatístico, na década de 1930, por 

exemplo, a expectativa de vida era aproximadamente de 45 anos. E em nossa 

contemporaneidade existem pessoas com mais de 100 anos, o que era impensável 

há 40 ou 50 anos. Isso acontece devido à qualidade de vida ter aumentado e a ciência 

ter proporcionado avanços a cada ano. No Censo do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE)8 de 1996, 1 em cada 20 brasileiros já registrava mais de 65 anos 

e a projeção numérica de idosos era de chegar em 2010 com 11 milhões de pessoas 

com mais de 65 anos. Acreditava-se que este número cresceria para 17.194.000 em 

2020. O que aconteceu de fato foi que a projeção ficou menor e em 2010 a população 

idosa chegou ao número de 14.081.480 milhões, quase três milhões a mais do que a 

pesquisa apontava. Observando os gráficos do IBGE, percebe-se que a população de 

idosos dobrou e vai continuar dobrando a cada ano. Por exemplo, na década de 60, como 

apontam as pirâmides a seguir elaboradas pelo IBGE, a porcentagem era de 4,7%, em 

2000, 8,5% e em 2010 era de 10,8% de idosos. Esses dados exigem uma preocupação 

                                                           
8 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/>. 

http://www.ibge.gov.br/
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com a relação que a sociedade faz com o envelhecer e a morte. E qual será a real 

preocupação com esse entardecer da morte em nossa sociedade? 

 

Figura 14 – Pirâmides etárias. Divisão da população brasileira por idades em 1960, 2000 e 2010 
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Fonte: IBGE. Disponível em: < http://www.ibge.gov.br> 

 

De acordo com os dados disponibilizados, através das projeções demográficas, 

acredita-se que em 40 anos, o Brasil vai passar da faixa com menos idosos para o 

patamar igual ao do Japão, como podemos ver no Mapa elaborado pela ONU. E 

chegará a ser o 9º. País do mundo com maior número de idosos, chegando a 22,5% 

de idosos na população do país, número que a França demorou 120 anos para 

alcançar. A projeção é que a população de idosos no Brasil chegue a 64 milhões em 

2050. Neste mesmo relatório, a preocupação da ONU é a qualidade deste 

envelhecimento, pois a partir de relatos, os entrevistados sofrem a cada dia mais 

discriminação mesmo com seus direitos assegurados.  

 

Figura 15 – Mapa-mundi idoso 

 

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

http://www.ibge.gov.br/
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1.2 ENVELHECER E MORRER 

 

Ando muito completo de vazios / Meu órgão de morrer me 
predomina/ Estou sem eternidade/ Não posso mais saber 
quando amanheço ontem/ Está rengo de mim o amanhecer/ 
Ouço o tamanho oblíquo de uma folha/ Atrás do ocaso fervem 
os insetos/ Enfiei o que pude dentro de um grilo o meu destino/ 
Essas coisas me mudam para cisco/ A minha independência tem 
algemas. 
 
(“Os deslimites da palavra” – O Livro das Ignorãças de Manoel 
de Barros) 

 

De acordo com o relatório citado anteriormente da ONU, um dos problemas 

enfrentados pelos idosos é a discriminação. Por todo o processo vivido na civilização 

ocidental, de que a morte antes era tida como natural e hoje é rejeitada, a velhice 

nesta linha imaginária passou a ser vista como o final da linha da vida, associando-a 

à morte e à invalidez. Não podemos esquecer do pronunciamento9 do Ministro do 

Japão Taro Aso em declaração durante uma reunião do Conselho Nacional de 

Reformas da Segurança Social em 21 de janeiro de 2013, dizendo que os idosos 

deveriam "se apressar e morrer" ao invés de custar dinheiro ao governo em cuidados 

médicos até o "fim da vida".  Neste pronunciamento, ele complementou: "Deus nos 

livre se você é forçado a viver quando você quer morrer. Você não pode dormir bem 

quando você pensa que é tudo pago pelo governo", completou. "Isso não vai ser 

resolvido, a menos que você permita que eles se apressem e morram". Essas palavras 

são um recorte de como os idosos são vistos socialmente no Japão atual, muitas 

vezes como um incomodo, um refugo, algo que deve ser desprezado.  

O relatório revela que – apesar de 47% dos homens idosos e 24% das mulheres 

idosas participarem do mercado de trabalho – as pessoas mais velhas continuam 

sendo vítimas de "discriminação, abusos e violência" em diversas sociedades. Este 

documento traz depoimentos de 1,3 mil idosos em 36 países do mundo, inclusive do 

Brasil. E um dos pontos cruciais do documento é a maneira como os idosos são 

afastados de suas vidas, isolados socialmente como se não pudessem mais participar 

ativamente do cotidiano da família. Uma das senhoras do Lar da Vovozinha, Luíza 10, 

expôs em nossa primeira conversa essa realidade, de ser afastada de casa: 

                                                           
9 Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/ministro-do-japao-diz-que-idosos-devem-
se-apressar-e-morrer.html>. 
10 Nome fictício. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/ministro-do-japao-diz-que-idosos-devem-se-apressar-e-morrer.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/ministro-do-japao-diz-que-idosos-devem-se-apressar-e-morrer.html
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Eu não entendo porque estou aqui. Meu filho é engenheiro, meu único filho. 
E cuidei a vida inteira dele. Fui costureira e agora que a catarata tomou conta 
dos meus olhos e vejo tudo como se fosse fumaça, parece que a vida também 
escureceu. Ele resolveu me colocar aqui. Estou aqui faz um mês. E o que me 
dói é que vou morrer aqui. Mas penso em voltar para minha casa. Em ser 
mãe de novo. Porque mesmo com a boa vontade das pessoas daqui, meu 
coração não se alegra mais.11 

 

 

A perda do vínculo afetivo no Lar é uma das reclamações mais evidentes, a 

retirada de suas casas e o desejo latente em voltar um dia. A existência está permeada 

pelo medo da partida. É como se contássemos menos tempo de vida a cada segundo 

que passa. Para Bauman (1998), o ponto crucial é que o saber ser mortal é o 

conhecimento de imortalidade. Os homens seguem seus dias porque a morte existe, 

como um impulso. “As conclusões são tão lúcidas quanto são esmagadoras: na vida 

humana, tudo conta, porque os seres humanos são mortais e sabem disso”. (1998). 

O autor escreve ainda sobre algumas das estratégias de se manter vivo, mesmo 

depois de partir. A memória é uma delas.  

Wally Salomão registrou em áudio, resgatado no disco “O Silêncio que Precede 

o Esporro” do grupo carioca O Rappa que “a memória é uma ilha de edição”, quando 

podemos recortar, reviver e (re) inventar o que restou dentro de nós do passado.  

Maurice Halbwachs em seu livro “A Memória Coletiva” escreve que as nossas 

lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, “ainda que se 

trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente 

nós vimos”.(2006, p.30). O autor acredita que jamais estamos sós, por isso nossa 

memória é feita e refeita a partir de nós e do outro. Não que necessite ter pessoas 

para testemunhar nossa história enquanto sujeito, mas é que a partir do outro que 

cada ser se compõe. Carregamos em nossos registros internos toda uma carga de 

afetividade, emoção, dores, alegrias, tristezas, o que vem da relação com o social. 

Muitas vezes, conseguimos ativar esses botões com um cheiro, uma palavra, uma 

imagem. Para Bachelard (2000), trata-se do espaço poético que articula memória e 

imaginação, espaço e tempo, o qual continua fazendo o sujeito rememorar. Na visão 

de Halbwachs, “a lembrança é a sobrevivência do passado. O passado, conservando-

se no espírito de cada ser humano, aflora à consciência na forma de imagens – 

lembrança”. (p.53). Assim como Gaston Bachelard, Halbwachs também acredita que 

                                                           
11 Depoimento realizado no dia 18 de junho de 2014.  
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as imagens – lembranças estão em sua forma pura presentes nos sonhos e nos 

devaneios12. Nesta tese, faremos um processo parecido, no entanto utilizando a 

poesia como estímulo para o devaneio13.  

O sonho de ser imortal do ser humano pode levar a um lugar em que envelhecer 

é significado de ir embora. Sabemos que podemos partir a qualquer instante, sejamos 

criança, jovem ou velho, mas quanto mais idade temos, maior é a aproximação com 

esse fim. Os cabelos brancos, a perda da melanina, as artroses, os tempos do 

pensamento, são sinais. Com essa preocupação em permanecer, que buscamos 

essas estratégias apontadas por Bauman (2009). Para manter-se no tempo e no 

espaço, mesmo depois de morrer são duas opções apontadas pelo autor: a primeira 

é a coletiva, pelo pertencimento às instituições. Grupos como igrejas, ao país, escolas, 

família, entre tantos outros. Ao que é superior e coletivo nos dará a “segurança” 

imaginária de continuar vivo. Mesmo que esses “lugares” sejam destruídos ou 

passarem a não mais existir.  

A segunda estratégia é a individual, quando o indivíduo consegue um feito 

memorável como deixar uma obra para a humanidade. Governantes, escritores, reis, 

poetas, artistas, enfim, seres que escrevem na história sua própria marca. É 

interessante ressaltar uma frase de Baumam (2009) que dispara “A modernidade não 

aboliu a morte”. Ele aponta que somos tão mortais atualmente quanto o éramos no 

início da era da “ordem humana”. Ela, porém, trouxe enormes avanços na arte de 

repelir toda e qualquer causa de morte e impedir que tais causas ocorram. (p.194).  

São vacinas, botox, cremes inumeráveis de rejuvenescimento. Dos 20 aos 90 

anos, um para “cada fase da vida”. A medicina chegou a um ponto de tamanho avanço 

que existe tratamento para meninas atrasarem suas menarcas e assim o corpo 

envelhece mais demoradamente. São hormônios injetados sob a pele que retardam o 

processo de puberdade e de acordo com o ginecologista entrevistado na reportagem 

do portal G114, Nilson Roberto de Melo” “os hormônios prescritos para adolescentes 

retardam o processo de puberdade e fazem com que os ossos tenham um pouco mais 

                                                           
12 Para compreender melhor esse universo da memória, Ecléa Bosi em seu clássico livro “Memória e 
Sociedade: Lembranças de Velhos” reconstrói a cidade de São Paulo a partir de depoimentos de 
idosos. São as memórias que desenham ruas, sentimentos e principalmente o estado do passado no 
presente. 
13 A oficina de poesia trabalhará os sentidos a partir de vivências com dez mulheres do Lar da 
Vovozinha. 
14Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2011/06/hormonio-do-crescimento-
garante-centimetros-mais-para-adolescentes.html>. 
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de tempo para crescer. Assim, é comum que sejam indicados medicamentos para que 

o corpo espere mais um pouco”. Como escreveu Edgar Morin (1990) em “Cultura de 

Massas no Século XX: O Espírito do Tempo”, a indústria e o desenvolvimento chegou 

ao ponto de camuflar o envelhecimento, sufocando além do tempo, sentimentos 

profundos como o amor. Na tentativa de aumentar o tempo, a medicina já consegue 

hoje impedir que doenças venham a desenvolver antes mesmo do nascimento. 

Perspectiva muito parecida com o pensamento de Bauman: 

 

A incomensurabilidade dos períodos de tempo intelectual e físico, e a morte 
biológica responsável por ela, tornou-se então um desafio à inteligência e 
determinação humanas. Em um mundo fundamentado na promessa de 
liberdade para os poderes criativos humanos, a inevitabilidade da morte 
biológica era a mais obstinada e sinistra das ameaças que pairava sobre a 
credibilidade dessa promessa e, assim, sobre o fundamento desse mundo. 
(BAUMAN, 2008, p. 194) 

 

 O resultado desse processo é que a morte foi esquecida no cotidiano. “No 

entanto, o preço da desconstrução é a vida policiada do princípio ao fim pelas 

guarnições ubíquas do inimigo banido”. E lança o questionamento: “De que forma as 

descobertas no campo da imortalidade prática tem probabilidades de se acomodarem 

dentro do tipo de sociedade em que estamos?” 

 Para responder, Bauman (2008) caminhou pelas vias dos conceitos de pós - 

modernidade e suas interseções cotidianas, quando se inscreve como características 

o descrédito, escárnio ou justa desistência de muitas ambições. Vivemos num tempo 

em que se luta para o controle efetivo de natalidade e ao mesmo tempo, exige o desejo 

efusivo de se prolongar a vida.  

 
E assim tendemos a defender o aborto dos ainda não nascidos em função 
precisamente do princípio humanitário do direito de escolher dos já nascidos, 
ou a eutanásia dos velhos em função do direito de escolher a morte e uma 
espécie de vida a que a sociedade recusou conferir significado. (BAUMAN, 
2008, p. 197).  

 

Um olhar importante para refletir sobre essa relação social entre a morte e o 

envelhecimento é de Norbert Elias em “Envelhecer e Morrer” (2001), quando ele 

lembra a sensação de se permitir distante da velhice enquanto jovem após assistir a 

uma conferência de um físico em Cambridge, quando o senhor já cansado entrou 

devagar, trôpego e Norbert pensou “ele é muito velho”. Essa frase o fez escrever sobre 

a relação que existe entre o envelhecer e a morte, intitulando seu estudo em 
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“Envelhecer e Morrer: alguns problemas sociológicos”. Misturado a um relato pessoal, 

de quando teve esse “insight”, ele escreve que quando se viu velho, notava que as 

pessoas perguntavam na rua “impressionante! Como você consegue se manter 

saudável, nada e pratica esportes na sua idade?” (2001).  

 

Sinto-me um equilibrista, familiarizado com os riscos de seu modo de vida e 
razoavelmente certo de que alcançará a escada na outra ponta da corda, 
voltando ao chão tranquilamente a seu devido tempo. Mas as pessoas que 
assistem a isso de baixo sabem que ele pode cair a qualquer momento e o 
contemplam excitadas e um tanto assustadas. (ELIAS, 2001, p. 81) 
 

 Elias (2001) toca num ponto muito importante que é a mudança de 

comportamento de um ser humano quando passa dos sessenta e de como as pessoas 

passam a tratá-lo de outra forma. Existem pessoas que falam com idosos como se 

fosse crianças, infantilizando o outro. “A experiência das pessoas que envelhecem 

não pode ser entendida a menos que percebamos que o processo de envelhecimento 

produz uma mudança fundamental na posição de uma pessoa na sociedade, e, 

portanto, em todas as suas relações com os outros”. A mudança de relação é 

perceptível no depoimento das moradoras do Lar da Vovozinha. Quando elas 

começam a contar suas histórias, desde a infância até chegar ao Lar, a vida 

transformou-se completamente e o próprio asilo é a representação desse 

deslocamento. Um universo paralelo, completamente novo e desconhecido de todas 

as referências anteriores de vida. Norbert Elias escreve sobre o isolamento dos que 

envelhecem, traçando uma ligação entre a diferença dos que envelhecem nas 

sociedades industriais de hoje e nas pré-industriais. A marca do trabalho, o descarte, 

a necessidade da mão de obra e sua não serventia. Tudo é associado ao estado do 

corpo e de como os idosos estão inseridos neste espaço. A sociedade brasileira atual 

é voltada para o consumo, como se todas as ações tivessem escoamento no mercado. 

Nesta perspectiva, os idosos se tornam um incomodo no avanço industrial; neste 

espaço em que tudo é trocado por algum capital. 

 

Hoje, nas sociedades industrializadas o Estado protege o idoso, como 
qualquer outro cidadão, da violência física óbvia. Mas ao mesmo tempo as 
pessoas, quando envelhecem e ficam mais fracas, são mais e mais isoladas 
da sociedade e, portanto, do círculo da família e dos conhecidos. Há um 
número crescente de instituições em que apenas pessoas velhas que não se 
conheceram na juventude vivem juntas. (ELIAS, 2001, p. 85) 
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 Nesse espaço de deslocamento, o poder e o status das pessoas mudam 

rapidamente. De acordo com Elias (2001), o mesmo vale para o aspecto afetivo das 

relações das pessoas que envelhecem e das que estão prestes a morrer com os 

outros ao redor. Muda a relação de pai e filhos, de mãe e filhos, de avós e as pessoas 

que tinham suas funções demarcadas socialmente, seja dentro da família ou no 

trabalho. O que Elias busca é muito próximo ao objetivo desta investigação, quando 

ele escreve que não se ocupou com o diagnóstico dos sintomas físicos do 

envelhecimento e da morte, mas em examinar o que as pessoas que envelhecem 

experimentam “subjetivamente”. “Quero complementar o diagnóstico sociológico, 

centrado no perigo do isolamento a que os velhos e moribundos estão expostos”. 

(ELIAS, 2001, p. 84). Não que o isolamento seja generalizadamente ruim, mas o que 

acarreta essa mudança na vida das pessoas, quais as mudanças sociais? Elias 

acredita que: 

 

A separação dos idosos da vida normal e sua reunião com estranhos significa 
solidão para o indivíduo. Não estou pensando apenas nas necessidades 
sexuais, que podem ser muito ativas na extrema velhice, particularmente 
entre homens, mas também na proximidade emocional entre pessoas que 
gostam de estar juntas, que tem um certo envolvimento mútuo. Relações 
desse tipo em geral também diminuem com a transferência para um asilo e 
raramente encontram aí uma substituição. Muitos asilos são, portanto, 
desertos de solidão. (ELIAS, 2001, p.86). 

 

Nos relatos coletados para a pesquisa, os desertos de solidão podem ser 

revelados em diferentes falas e também na simples observação do dia-a-dia, quando 

as idosas são obrigadas a conviver com outras cinco senhoras no mesmo quarto sem 

escolha alguma. Luzia que chegou recentemente no Lar da Vovozinha é bastante 

enfática ao dizer sobre a relação dela com as colegas. Para ela, a saída de sua casa 

foi mais difícil devido à falta que ela sente do filho e que dificilmente será substituída 

pela presença das suas colegas de quarto. 

 

Sinto medo de tudo aqui dentro. De deixar meu sabonete no banheiro, de 
deixar meu armário aberto, de andar pelo corredor ou de dormir tranquila. Me 
parece que tudo é disputa de espaço, disputa de atenção, disputa de alimento 
e isso me machuca, pois nunca vivi isso. Acho que me tornei amarga de tanto 
competir. E isso é o que está me matando agora, sinto um deserto na alma. 

 

 Os relatos sobre a solidão são frequentes, embora no planejamento do Lar 

sempre exista a tentativa de preenchimento do tempo com fisioterapias todos os dias, 

horários de alimentação seguidos corretamente, horário de lazer e também de visitas. 
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Mesmo assim, a relação entre elas não é tão simples devido à desconfiança e ao 

medo da solidão. 

 

1.3 NATUREZA E MORTE 

 

Morrer deve ser tão frio. Quanto na hora do parto. 
 

(Gilberto Gil, Aqui e Agora). 

 

Norbert Elias toca num ponto importante para pensar a relação da velhice com 

a morte, que é a racionalização, o aumento do conhecimento social orientado para os 

fatos, como ele diz: 

   

Conhecimento capaz de conferir uma sensação de segurança. A expansão 
do conhecimento real e a correspondente retração do conhecimento 
fantasioso andam de mãos dadas com o aumento do controle efetivo dos 
acontecimentos que podem ser úteis às pessoas, ou dos perigos que podem 
ameaçá-las. A idade e a morte estão entre estes últimos. (ELIAS, 2001, p.89). 

  

Elias acredita que o estoque de conhecimento da sociedade em relação aos 

aspectos biológicos do envelhecimento e da morte aumentou nos últimos séculos. 

Pelo que vimos no decorrer deste capítulo, a morte é o impulso da medicina, porém 

foi esquecida pela ciência enquanto estudo. A medicina passou a tratar o ser humano 

em partes, o fígado que está sem função, o coração que está parando de funcionar e 

ignorou o todo. A morte se tornou tão asséptica que quando nos deparamos com ela, 

tudo é incomodo15.  

A este respeito, em seu estudo intitulado “Uma Compreensão Multidimensional 

da Velhice: Ciência e Cinema” (2001), de Carmelia Lopes Martins, a autora traz uma 

visão importante que é o discurso da geriatria e a da gerontologia social para 

acrescentar a este mosaico de imagens, a construção da velhice pelo olhar da ciência. 

Definida como a ciência médica que estuda o idoso, a geriatria teve início na Europa 

logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando o sentimento de reorganização da 

sociedade aparecia como resposta aos anos castigados pelo conflito. Um médico 

nascido em Viena, chamado Nascher que desenvolveu o estudo, criando este ramo 

de medicina voltado para a velhice – a geriatria – publicando em 1909 seu primeiro 

                                                           
15 Na visão do Ocidente. 
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programa e fundou em 1912, a Sociedade de Geriatria de Nova Iorque16. Se 

pensarmos na relação da medicina com a velhice, o estudo específico existe há um 

século, esse estudo tardio aconteceu devido a medicina tratar a velhice como algo 

desagradável, não inspirando a produção e estudos importantes na época.  

Como escreveu Simone Beauvoir em seu livro “A Velhice” (1990): “no início do 

século as pesquisas sobre o assunto não eram mais que o subproduto de outros 

trabalhos, dados os mitos e tabus que o envolviam”. (1990, p. 33). No Brasil esse 

entardecer foi mais longe, quando a primeira sociedade de Geriatria foi fundada em 

1961, constituída primeiramente apenas por médicos, para posteriormente receber 

profissionais de outras áreas como a fonoaudiologia, a psicologia, entre outros. Essa 

relação tardia corresponde às expectativas de vida, quando nos anos 1930, a morte 

chegava aos 40 anos, hoje existe uma preocupação maior em se tratar os idosos, por 

todo o panorama estatístico já abordado aqui.  

Num importante tratado sobre a velhice do médico geriatra Destrem, citado por 

Beauvoir (1990) em 1953, o envelhecimento está ligado a “uma transformação 

pejorativa dos tecidos” 

 

Há uma diminuição marcada da capacidade de regeneração celular. O 
progresso do tecido interstical sobre os tecidos nobres é principalmente 
surpreendente no nível das glândulas e do sistema nervoso. Ele acarreta uma 
involução dos principais órgãos e um enfraquecimento de certas funções que 
não cessam de declinar até à morte. Fenômenos bioquímicos se produzem: 
aumento do sódio, do cloro, do cálcio; diminuição do potássio, do magnésio, 
do fósforo e das sínteses protéicas. (DESTREM apud BEAUVOIR, 1990, p. 
33) 

 

No entanto, ainda de acordo com Elias, no nível biológico parecemos nos 

aproximar de uma barreira intransponível quando tentamos estender o controle 

humano sobre os processos do envelhecer e morrer.  

 

O progresso no conhecimento biológico tornou possível elevar 
consideravelmente a expectativa de vida do indivíduo. Mas por mais que 
tentemos, com o auxílio do progresso médico e a capacidade crescente de 
prolongar a vida do indivíduo e aliviar as dores do envelhecimento e da 
agonia, a morte é um dos fatos que indica que o controle humano sobre a 
natureza tem limites. Sem dúvida a abrangência desse controle é em muitas 
áreas extremamente grande. (ELIAS, 2001, p. 90).  

. 

                                                           
16 Pesquisa realizada a partir da dissertação de Mestrado “Uma Compreensão Multidimensional da 
Velhice: ciência e cinema” da autora Carmelia Lopes Martins.  
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O controle que não é somente da natureza e para a natureza, mas que existe 

da sociedade para o corpo do indivíduo é fundamental para a reflexão acerca da morte 

e velhice, medicina e natureza. Pelo olhar de Michel Foucault (1974), existe um 

controle sobre o corpo que passou a se tornar uma realidade biopolítica.  

 

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se efetua somente pela 
consciência ou pelo ideológico, mas também no corpo e com o corpo. Para a 
sociedade capitalista, é o biopolítico que importava antes de mais nada, a 
biológica, o somático, o corporal. O corpo é uma realidade biopolítica. 
(FOUCAULT, 1974, p. 210) 

 

 Segundo Foucault (1974), o poder soberano seria o direito de vida e de morte, 

ou seja, o soberano pode fazer morrer e deixar viver: “a vida e a morte dos súditos só 

se tornam direitos pelo efeito da vontade soberana”. A interpretação do direito 

soberano seria justificada pelo direito de morte17, é por poder matar que o soberano 

domina seus súditos, e exerce direitos sobre a vida dos mesmos. Com as 

transformações do direito político no século XIX, ocorre uma inversão desse direito, 

que se torna o poder de fazer viver e de deixar morrer. Na verdade Foucault diz que 

essa inversão não é um atributo do século XIX e que, desde o contrato social, os 

súditos delegavam poderes ao soberano porque queriam que esse lhes protegesse a 

vida, e foi assim que suas vidas se tornaram um direito do soberano. 

 A biopolítica é o controle e adestramento da sociedade, através das diversas 

instituições que o indivíduo atravessa durante a sua vida (a escola, a fábrica, o 

hospital, a prisão, e etc.). Instituições que docilizavam os corpos e os tornavam aptos 

à produção industrial, vigente enquanto produção central nessa fase do capitalismo. 

Segundo Foucault (1988, p.151), as disciplinas centravam-se “no corpo como 

máquina: no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas 

forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em 

sistemas de controle eficazes e econômicos”. O poder disciplinar age através da 

inscrição desses corpos em espaços determinados, do controle do tempo sobre eles 

(rapidez para maximização da produção, etc.), da vigilância contínua e permanente, e 

da produção de saber, conhecimento, por meio dessas práticas de poder.  

                                                           
17 Os conceitos de poder soberano e biopoder foram utilizados por Foucault no livro “Em Defesa da 
Sociedade (2000)”, para legitimar uma determinada posição frente a um individuo ou à população, 
posição que sempre implicava em vida e morte. A diferença é clara, o Biopoder é o poder sobre o 
indivíduo e a biopolítica é o poder sobre a sociedade. 
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 Se a disciplina agia sobre os indivíduos, o biopoder, segundo Foucault, agia 

sobre a espécie, “no corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo 

e como suporte dos processos biológicos” (1988, p. 152). E sobre esse corpo-espécie, 

o biopoder cuidava de processos como nascimentos e mortalidades, da saúde da 

população (doenças e epidemias, por exemplo) e da longevidade. O biopoder é a 

gestão da vida como um todo, técnicas de poder sobre o biológico, central nas 

discussões políticas. Modificá-lo, transformá-lo, aperfeiçoá-lo eram objetivos do 

biopoder, e, é claro, produzir conhecimento, saber sobre ele, para melhor manejá-lo. 

Assim como a disciplina foi necessária na docilização do corpo produtivo fabril, o 

biopoder foi também muito importante para o desenvolvimento do capitalismo, ao 

controlar a população e adequá-la aos processos econômicos. O investimento sobre 

o corpo vivo, sua valorização e a gestão distributiva de suas forças foram 

indispensáveis naquele momento. (FOUCAULT,1988, p.154). 

 Foucault fala, então, de uma mudança fundamental no modo como a vida é 

encarada pelo poder. Nas Sociedades de Soberania, o soberano detém o direito sobre 

a vida e a morte de seus súditos, particularmente nos casos em que o primeiro se 

encontra ameaçado – seja devido a inimigos externos, que provoquem guerras, 

expondo assim a vida dos súditos nas batalhas, seja o próprio súdito, que se levanta 

contra o soberano, e deve então ser morto como castigo. De qualquer forma, o poder 

aí se exerce no limite da vida. Segundo Foucault (19880 “o direito que é formulado 

como ‘de vida e morte’ é, de fato, o direito de causar a morte e deixar viver”. Nas 

Sociedades Disciplinares, no entanto, o poder sobre a vida não vai mais se voltar para 

os momentos em que ela pode ser extinta. Pelo contrário, o biopoder vai tratar de gerir 

a vida em toda a sua extensão, de organizá-la, majorá-la, vigiá-la, para que possa ser 

incluída, de forma controlada, nos aparelhos de produção capitalistas. De fato, não se 

trata mais de uma lei que vise à morte, trata-se de “distribuir os vivos em um domínio 

de valor e utilidade” (IDEM, p. 157). É uma lei normalizadora, que vai se utilizar de 

diversos aparelhos (médicos, administrativos) para regular a vida. Mas, esse processo 

que levou a vida ao objeto máximo das investidas das tecnologias do poder, também 

a colocou no centro das lutas contra esse poder. A vida, os direitos sobre ela, sobre o 

corpo, a felicidade, o ser vivo, se transformaram no foco das lutas políticas, das 

resistências: o que é reivindicado e serve de objetivo é a vida, entendida como as 

necessidades fundamentais, a essência concreta do homem, a realização de suas 
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virtualidades, a plenitude do possível. Pouco importa que se trate ou não de utopia: 

temos aí um processo bem real de luta; a vida como objeto político foi de algum modo 

tomada ao pé da letra e voltada para o sistema que tentava controlá-la. (FOUCAULT, 

1988, p. 158).  

 Essa relação é fundamental para pensar do ponto de vista de quem está no 

asilo, longe de sua família, de sua vida cotidiana e tendo que obedecer às disciplinas 

institucionais. Como será desenvolvido melhor no próximo capítulo.  
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Todo espelho é tempo. 

A sombra de um tempo. 

Sobra. 

Todo reflexo imprime 

Fadigas do tempo. 

Na frente do seu rosto 

A luz apaga os riscos da pele. 

Sol é borracha e hipnose. 

Apaga memórias e silêncios. 

Incomoda. 

Todo espelho é um domingo. 

Um fim de tarde. 

 

(Sinhá – Manga Espada) 
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CAPÍTULO II 

 

2 O NASCIMENTO DOS ASILOS E SEUS REFUGOS DE GENTE 

 

Bauman (2005) em seu livro “Vidas Desperdiçadas” diz que “a produção do 

refugo humano”, ou, mais propriamente, de seres humanos refugados (ou excessivos 

e redundantes, ou seja, os que não puderam ou não quiseram ser reconhecidos ou 

obter permissão para ficar), é um produto inevitável da modernização, e um 

acompanhante inseparável da modernidade”. Em pleno século XXI vivemos 

antagônicos sentidos. Enquanto a expectativa de vida aumenta, como vimos nos 

capítulos anteriores, aumenta também o refugo humano. Vivemos num mundo em que 

as pessoas precisam ser úteis para o dia a dia, senão é necessário o descarte. Nos 

depoimentos, ouvidos durante os correntes anos para a pesquisa, uma das frases 

mais repetidas no Lar da Vovozinha foi “eu não tinha mais como ajudar em casa, por 

isso vim parar aqui”. Não atrapalhar os filhos, não dar trabalho, ter medo de morrer 

sem ninguém estar perto. Esses são relatos reais do dia a dia das mulheres que 

habitam o lar e são as inquietações mais relevantes da antropóloga Mirian Goldenberg 

(2014) em seus estudos sobre a velhice. Mirian, depois de realizar diferentes 

pesquisas entre homens e mulheres, levou a refletir sobre o envolvimento da palavra 

“corpo” e “capital”. O Corpo que envelhece é também o corpo que é perda no universo 

capitalista. Esse corpo que Foucault trabalha como disciplinado a partir do desejo do 

outro, dentro de uma biopolítica. 

 

O corpo é um verdadeiro capital no universo pesquisado, um corpo distintivo, 
que sintetiza três idéias: a de símbolo do esforço que cada um faz para 
controlar, aprisionar, domesticar seu corpo para atingir a boa forma; a de grife 
que distingue como superior aquele ou aquela que o possui; e a de prêmio 
para os que conseguiram alcançar, com muito trabalho, sacrifício, tempo e 
dinheiro, as formas físicas consideradas mais civilizadas. (GOLDENBERG, 
2014, p. 26)  

 

Essa ideia de civilização faz com que as pessoas sofram classificações e 

distinções através de seus bens materiais. A sociedade brasileira traz em seu registro 

esse estigma de que a mulher deve permanecer jovem e talvez por isso esteja 
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liderando o rancking do número de cirurgias plásticas no mundo18. O descarte 

produzido por essa ótica é acessado em diferentes formas de abandono. O abandono 

do outro até ao abandono de si mesmo, como se estivéssemos em grandes navios 

guiados pelas setas nos avisando: 

 

Figura 16 –Direção de abandono 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

É nesse abandono do outro que a sociedade controla e disciplina através das 

instituições e diferentes formas de controlar o corpo. Foucault (1984) em “Microfísica 

do Poder” trata sobre o funcionamento do corpo institucionalizado, na tentativa da 

criação de corpos dóceis. Esse dispositivo disciplinar que “rege e organiza” foi o marco 

para a modificação da definição dos hospitais do século XVII para o século XVIII. 

Antes disso, os hospitais eram morredouros ou lugar onde morrer e nunca de cura.  

 

Antes do século XVlII, o hospital era essencialmente uma instituição de 
assistência aos pobres. Instituição de assistência, como também de 
separação e exclusão. O pobre como pobre tem necessidade de assistência 
e, como doente, portador de doença e de possível contágio, é perigoso. Por 
estas razões, o hospital deve estar presente tanto para recolhê-lo, quanto 
para proteger os outros do perigo que ele encarna. O personagem ideal do 
hospital, até o século XVIII, não é o doente que é preciso curar, mas o pobre 
que está morrendo. E alguém que deve ser assistido material e 
espiritualmente, alguém a quem se deve dar os últimos cuidados e o último 
sacramento. (FOUCAULT, 1984, p. 101). 

                                                           
18Brasil é o país que realiza maior número de cirurgias plásticas no mundo: foram 1,49 milhão 
procedimentos em 2013(Thinkstock/VEJA). Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/noticia/saude/brasil-lidera-ranking-mundial-de-cirurgias-plasticas>. Acesso 
em: 02 mar. 2015. 
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Essa troca, entre quem cuidava e quem morria, se dava a partir da ótica da 

salvação da alma de quem cuidou até a morte do outro, junto a uma carga heróica de 

conseguir afastar essas pessoas “portadoras de riscos” para a população. Devido a 

isso, antes do hospital ter a característica que hoje conhecemos como um local 

terapêutico, esse espaço era abrigo da morte, do isolamento e da exclusão.  

 

O hospital permanece com essas características até o começo do século 
XVIII e o Hospital Geral, lugar de internamento, onde se justapõem e se 
misturam doentes, loucos, devassos, prostitutas, etc., é ainda, em meados 
do século XVII, uma espécie de instrumento misto de exclusão, assistência e 
transformação espiritual, em que a função médica não aparece.(FOUCAULT, 
1984, p.102). 

 

A reorganização ou transformação desse espaço se deu através da disciplina. 

Os hospitais militares e marítimos foram o ponto de partida da reorganização 

hospitalar, devido a sua organização interna e ao controle dos corpos dos doentes e 

sua relação com o universo externo. Foucault cita os mosteiros, a escravidão e as 

grandes empresas escravistas existentes nas colônias espanholas, francesas, 

holandesas, entre outras, como mecanismos disciplinares, porém fragmentados e 

existiam isoladamente até os séculos XVII e XVIII, quando se aperfeiçoa uma técnica 

importante que vai interferir na condição de existência das pessoas no mundo que é 

a técnica de gestão dos homens, chamada também de “Técnicas de Poder”, segundo 

Foucault, uma das grandes invenções do século XVIII.  

 

Fala-se, freqüentemente, das invenções técnicas do século XVIII - as 
tecnologias químicas, metalúrgicas, etc. - mas, erroneamente, nada se diz da 
invenção técnica dessa nova maneira de gerir os homens, controlar suas 
multiplicidades, utilizá-Ias ao máximo e majorar o efeito útil de seu trabalho e 
sua atividade, graças a um sistema de poder suscetível de controlá-los. Nas 
grandes oficinas que começam a se formar, no exército, na escola, quando 
se observa na Europa um grande progresso da alfabetização, aparecem 
essas novas técnicas de poder que são uma das grandes invenções do 
século XVIII. (FOUCAULT, 1984, p. 105). 

 

Quando Foucault (1984) escreve que a disciplina “é uma anatomia política do 

detalhe” , temos o desenho da intensidade com que a biopolítica atua no decorrer do 

tempo dentro das instituições. Se pensarmos nos asilos e o nascimento deles no 

Brasil, como veremos no decorrer desde capítulo, esse foi um ponto fundamental para 

a relação abandono x velhice. E nesse processo, as casas são esquecidas, suas 

primeiras e ultimas casas. Ao citar os colégios no modelo dos conventos ou os quartéis 
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militares, associados aos hospitais e os hospitais como morredouros, lugar onde 

morrer. O que diferencia dos asilos? Quando se entra no asilo, quem retorna para sua 

casa? É nesse espaço, de pertencimento, que a construção das casas imaginárias 

acendem diferentes questões sociais que estão ligadas ao abandono do outro e de si. 

A frase recorrente durante a pesquisa em que elas estão “mortas em vida” tem ligação 

com o domínio de seus corpos. No asilo não existe escolha de quarto, de horário para 

se alimentar, dormir, entre outras liberdades fundamentais quando se vive. Não ter 

mais a casa que viveu durante toda a vida é abandonar um pouco de si mesmo. 

Não é a toa que no Brasil, o primeiro registro da criação asilar acontece no 

período da Colônia, quando o Conde Resende pensa num local em que possa abrigar 

pessoas em situação de exclusão e pobreza; e assim é criada a “Casa dos 

Inválidos19”, em 1794 no Rio de Janeiro.  

O nome “CASA DOS INVÁLIDOS” remete a essa morte interior, em que o 

espaço interfere na vida, no direito de ir e vir, na liberdade. Desde a criação do asilo, 

carregado da história dos hospitais que a vida é interrompida de alguma maneira 

através do espaço. Isso acontece com os hospitais psiquiátricos e por que não nas 

escolas, em que a criação é limitada e nas demais instituições? Este espaço regulador 

de vigilância impede que o corpo tenha liberdade. 

Num dos dias da pesquisa, estávamos no corredor que fica em frente aos 

quartos, um corredor longo de onde se avista um muro alto com arames farpados. 

Uma das senhoras apontou para o passarinho que pousava no arame e ficou 

extremamente feliz e disse que adoraria ser como ele. Logo após esse episódio, um 

poema aconteceu a partir da fala delas: 

 

O amor regado ao esquecimento 

Ando morta demais aqui 

Nem viva estou 

Vejo o pássaro, bem-te-vi 

Pousado no arame 

Farpa cortante nos olhos outros 

Eles são livres 

                                                           
19 “Trajetória das instituições de longa permanência para idosos no Brasil”. Disponível em: 
<http://www.here.abennacional.org.br/here/n2vol1ano1_artigo3.pdf>. 

http://www.here.abennacional.org.br/here/n2vol1ano1_artigo3.pdf
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Eu não 

Pelo menos asas para eu ver 

Nesse lugar calado, cansado 

À espera de (a) braços 

Âncoras despedidas 

Em águas turvas 

Pela vista com catarata 

Cirurgia adiada 

De novo 

Talvez fosse melhor  

A passagem 

O alento de estar livre 

Nesse esquecido ser que sou20. 

 

O olhar de Janete21 diante do passarinho e seu desejo de ser igual a ele, para 

além das cercas do Lar da Vovozinha, é um reflexo interessante de como o devaneio 

tem a capacidade de nos tirar dos muros de concreto e inventar asas propícias ao 

vôo. Os olhos dela brilharam e ela narrava a liberdade do pássaro com tamanha 

convicção que chegaram outras senhoras para ver. Uma delas, com catarata, pedia 

insistentemente para que Janete narrasse a cor do pássaro. “Qual a cor dele? Ele é 

bonito? To ouvindo o canto dele, mas não posso ver daqui. E se ele entrasse no 

quarto?”. Janete se irritou e pediu para a outra senhora procurar o que fazer. E logo 

depois o pássaro voou e desapareceu. Já era tardinha, o sol estava se pondo e logo 

iria escurecer, a vista de Luzia também escureceria ainda mais. E Janete perdia a 

paciência de dividir com outras pessoas seu devaneio. Se calou foi para o quarto. O 

Bem-te-vi trouxe um pouco de cor a uma tarde já ida. Porém, por mais que o pássaro 

trouxesse um pouco de liberdade para os olhos e sentidos, o asilamento lembra o 

tempo inteiro que existe um abandono, um esquecimento. Já era hora de retornar para 

o quarto, hora do descanso, de voltar a lembrar que mais uma vez elas duas não 

receberam visitas dos parentes.  

                                                           
20 Poema escrito pela pesquisadora a partir das frases citadas pelas senhoras. 
21 Nome fictício para preservar a identidade. 
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No artigo “Asilos de Velhos: passado e presente”, o autor Daniel Groisman 

(1999) traz registros importantes para a compreensão dessa relação do abandono 

com a velhice. Até a década de 1970, a velhice era pouco comentada e tampouco 

estudada. Envelhecer era novidade.O artigo reúne trechos do artigo da revista 

“Promoção Social” escrito pelo médico Roberto Vilardo em 1972, quando o país só 

contava com trinta e quatro gerontologistas. O Brasil já chegava na casa das cem 

milhões de pessoas. E no artigo, a velhice era abordada como algo novo, em que as 

pessoas precisariam despertar para ela. A expectativa de vida até então era de 60 

anos. Groisman (1999) escreve: 

 

A idéia de uma história da velhice parte do pressuposto de que as formas 
com que são distribuídas e significadas as diferenças etárias, na sociedade, 
variam de acordo com o tempo e a cultura. Assim como na abordagem de 
Phillippe Ariès (1981), que relativizou a noção de infância, é possível pensar, 
também, a velhice como estando intimamente relacionada a processos 
sociais. A historicidade da velhice tem sido trabalhada por alguns autores da 
chamada antropologia do envelhecimento, como Lawrence Cohen (1994) 
Annette Leibing (1997, 1999) e Stephen Katz (1996). De uma maneira geral 
considerasse que o período conhecido como a “virada do século”, isto é, as 
últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX, foi um momento 
privilegiado para as investigações sobre o tema.  

 

Katz (1996), por exemplo, vai traçar a velhice a partir do que ele chama de 

“Tecnologia de Diferenciação” e a divide em três esferas: o discurso científico, que é 

o aparecimento de especialistas interessados em estudar a velhice, a gerontologia; 

depois as rendas direcionadas para e pelos idosos que são as aposentadorias, 

pensões e heranças e o terceiro o asilo de velhos. O asilo é local em que podemos 

compreender o espaço do abandono e da ausência de utilidade social. O estudo de 

Groisman (1999) traz a história do primeiro asilo do Rio de Janeiro o “Asilo São Luiz 

para a Velhice Desamparada”, que nasce em 1890 e sobrevive até os dias de hoje 

com o nome “Casa São Luiz para a Velhice”. O asilo/casa começa com 45 leitos e em 

1925 já somava 260 leitos. Hoje no Brasil, mesmo com o avanço da população mais 

velha – como já citado aqui através de dados do IBGE – só existem hoje 218 asilos 

públicos. O estudo foi desenvolvido pelo Ipea22 (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada) e é relevante para a compreensão desta realidade. Groisman (1999) 

acredita que “o rápido desenvolvimento do Asilo São Luiz parece ter sido 

                                                           
22 Disponível em: <http://noticias.r7.com/brasil/noticias/com-mais-de-20-milhoes-de-idosos-brasil-tem-
apenas-218-asilos-publicos-20110524.html>. 

http://noticias.r7.com/brasil/noticias/com-mais-de-20-milhoes-de-idosos-brasil-tem-apenas-218-asilos-publicos-20110524.html
http://noticias.r7.com/brasil/noticias/com-mais-de-20-milhoes-de-idosos-brasil-tem-apenas-218-asilos-publicos-20110524.html
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acompanhado pelo surgimento de novas representações sociais da velhice”. E ele 

como registro, traz recortes de jornais da época emoldurando o discurso em relação 

aos velhos. É quando se institucionaliza a velhice no país. Ela passa a ter um lugar 

onde se instalar e a partir de então o asilo é um local de disciplina. Nos relatos 

registrados pelo “Jornal do Brazil, na época ainda escrito com z, o jornalista narra o 

asilo visto de longe e se inquieta em quem seriam os moradores daquele “Castelo”.  

 

Fui até sua entrada e perguntei: que casa é esta? O Asilo São Luiz, 
respondeu-me uma voz sumida (...) Não é no Asilo São Luiz que a velhice 
desamparada encontra a caridade? Sim, é aqui, disse a boa e delicada freira. 
É aqui que noite e dia olhamos esses desventurados, estas desiludidas 
criaturas.  

 

O olhar de tristeza e pena do repórter aponta a maneira como já eram 

deslocados esses idosos. Primeiramente pelas palavras fortes carregadas de 

simbolismos como “desaventurados”, “desiludidas”, além de serem vistos como 

pessoas que não tem utilidade socialmente. Essa linha entre ser útil e inútil também é 

expressa na fala do diretor do asilo, que na pesquisa de Groisman (1999) foi publicado 

no Jornal “A Noite” de 1º de Janeiro de 1917: 

 

Meus velhos ! Mais do que a vossa velhice inválida, mais que a vossa pobreza 
indigente, compunge-me o vazio, o deserto do vosso coração devastado. (...) 
Que é de vossas famílias? Desapareceram, levadas pela corrente de outros 
destinos; os amigos morreram, os amores extinguiram-se, a vaidade desfez 
se... E vossos lares ? Ruíram-se. (p. 74) 

 

O diretor do Asilo sentencia com os lares que foram dissolvidos no tempo ao 

darem entrada ao asilamento: “E vossos lares? Ruíram-se”. Em uma das entrevistas 

com a Coordenadora Técnica do “Lar da Vovozinha”, Lila Carvalho, a tentativa de 

construir um espaço em que se assemelhe a uma casa é quase em vão. “Na nossa 

proposta, o quarto precisava ter esse acolhimento em que elas se sentissem em casa. 

Mas como não existe a condição de se construir quartos individuais, seis mulheres 

são obrigadas a conviver em um quarto, cada uma com seu armário para guardar seus 

pertences como chave, uma cama e um banheiro para cada quarto. Logo na frente, 

existe uma varanda coletiva, em que passam pessoas a todo o momento. Então elas 

não têm extensão de suas casas, isso se torna impossível23”.  

                                                           
23 Recorte da entrevista com a Coordenadora Técnica do Lar da Vovozinha Lila Carvalho em março de 
2016. 
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Frases como: “Infância decrépita”, “faces que a ignomínia do tempo enrugara”, 

“os asilados arrastam tristes suas figuras alquebradas”, “só vivem de recordações de 

eras mortas”, “os cérebros quase não mais trabalham”, “desventurados e desiludidas 

criaturas”, entre outras frases presentes em diferentes jornais da época, estudado por 

Groisman (1999), demonstram como a velhice era retratada para a sociedade. E de 

acordo com o autor, um dos termos mais recorrentes nas publicações era “náufragos 

da vida”.  

 

A imagem do “naufrágio” é precisa em isentar a velhice de responsabilidade 
pelo seu desamparo. Afinal, que culpa pode ter um “náufrago” pelo seu 
“naufrágio”? Deste modo, o asilo se configura como instância para o justo e 
caridoso socorro a estes desgraçados da sorte. (GROISMAN, 1999 p.74) 

 

             Os artigos em jornais da época são fundamentais para percebermos que essa 

relação de abandono permanece, mesmo depois de mais de um século. Não 

evoluímos muito enquanto espaço vigilante e aprisionador, esse espaço de criação de 

desertos de solidões, como já vimos anteriormente na perspectiva social de Norbert 

Elias (2001). Em “A Chama de uma Vela”, Bachelard (1989) recria a solidão e elege a 

chama como um dos maiores operadores de imagens. “O que se chama Vida na 

criação é, em todas as formas e em todos os seres, um mesmo e único espírito, uma 

chama única”. Os desertos de solidão se alimentam dos outros desertos. E em alguns 

momentos da pesquisa, uma das senhoras refletia sobre a solidão diária, essa que 

machuca a vida, os sorriso, a alma. “Ficar alegre é muito rápido”¸ dizia. 

 

(...)Me sinto muito sozinha. Olho para os lados, mas sempre vejo tudo vazio. 
Não sei se a catarata ajuda a aumentar esse vazio, mas talvez seja esse oco 
dentro de mim. Não sei. Não consigo pensar sobre isso. Desde que cheguei 
aqui parece que arrancaram do meu coração tudo, ou quase tudo, não sei. 
Eu olho para você, sinto que te conheço, mas logo depois desconheço, 
porque me desconheço também. (FRANCISCA PEREIRA) 

 

Os depoimentos sobre a solidão e o desconhecimento, muitas vezes estão 

ligados ao dia a dia repetitivo. Elas são vistas de uma maneira já arquitetada 

socialmente em que precisam de cuidados pré estabelecidos e por isso tem horários 

marcados para todas as tarefas, desde a hora de acordar, ao banho, lanche, almoço, 

jantar e recolhimento. A liberdade que é um desejo do ser humano, passa 

despercebida. Então a liberdade é voar internamente. 

 



64 
 

 
 

“(...) naquela casa de bondade [o Asilo São Luiz] tudo fala do passado. Os 
asilados arrastam tristes suas figuras alquebradas, e, trêmulos, 
enfraquecidos pela idade, só vivem das recordações de eras mortas, de 
épocas d’antanho, fazendo ressurgirem as lembranças que lhes alimentam 
as horas do presente triste e enchem-nos de gratas reminiscências (...), os 
olhos vítreos, sem luz, (...), parecem voltados para o tempo já vivido (...). Os 
cérebros quase não mais trabalham. (GROISMAN, 1999, p. 76) 

 

Neste exercício diário, as senhoras asiladas estão divididas entre a busca de 

uma liberdade interior e a obedecer aos mandamentos de um lugar. Existem alguns 

planos de fuga, que são úteis para manter a vitalidade. Em “Educação dos Sentidos e 

mais”, Rubem Alves (2014) escreve no capítulo “Caixa de Ferramentas e Caixa de 

Brinquedos” sobre as caixas de ferramentas que são úteis e a inutilidade das caixas 

de brinquedos que servem para o devaneio.  

 

E foi precisamente isso que disse Santo Agostinho. As coisas da caixa de 
ferramentas, do poder, são meios de vida, necessários para a sobrevivência. 
(Saúde é uma das coisas que moram na caixa de ferramentas. Saúde é 
poder. Mas há muitas pessoas que gozam de perfeita saúde física e, a 
despeito disso, se matam de tédio.) As ferramentas não nos dão razões para 
viver. Elas só servem como chaves para abrir a caixa de brinquedos. (ALVES, 
2014, p. 15)  
 

 

Na “Poética do Devaneio”, Gaston Bachelard (2009), abre o capítulo sobre os 

devaneios voltados para a infância tocando na solidão, quando vamos para longe do 

presente reviver os tempos da primeira vida e assim encontramos vários rostos de 

criança. Para ele, o devaneio não conta histórias, ele devolve a solidão. São esses os 

devaneios que a Tese propõe para a abertura de um diálogo com as moradoras no 

Lar da Vovozinha. Quando a solidão dá voz a imagens diferentes. Cada uma com sua 

própria história, própria imagem, escrevem em linhas imaginárias as dores e as 

alegrias de estar vivo. Como escreve Bachelard em “A Poética do Devaneio”:  

 

Há devaneios tão profundos, devaneios que nos ajudam a descer tão 
profundamente em nós mesmos que nos desembaraçam da nossa história. 
Libertam-nos do nosso nome. Devolvem-nos, essas solidões de hoje, às 
solidões primeiras. Essas solidões primeiras, essas solidões de criança, 
deixam em certas almas marcas indeléveis. Toda vida é sensibilizada para o 
devaneio poético, para um devaneio que sabe o preço da solidão. 
(BACHELARD, 2009, p. 94) 

 

Os devaneios que devolvem as solidões primeiras podem acender quando 

estimuladas. Nas oficinas de poesia, o cheiro de lavanda e o novelo de lã, por 
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exemplo, são impulsos para o sonho, o despertador da memória e dos desejos. 

Reconstruir a casa da infância é conseguir delirar através da imagem. Bachelard 

(2009) acredita que “um excesso de infância é um germe de poema”. É essa infância 

que permite a imaginação transcender aos valores, às crenças e às regras. E assim 

“Toda a nossa infância está por ser reimaginada”. Essas imagens que aparecem são 

imagens da solidão e permitem  

que a infância permaneça e “falam da continuidade dos devaneios da grande infância 

e dos devaneios do poeta”. 

 

Parece, pois, que, se nos ajudamos com as imagens dos poetas, a infância 
se revela psicologicamente bela. Como não falar de beleza psicológica diante 
de um acontecimento sedutor de nossa vida íntima? Essa beleza está em 
nós, no fundo de nossa memória. Ela é a beleza de um impulso que nos 
reanima, que põe em nós o dinamismo de uma beleza de vida. 
(BACHELARD, 2009, p.95) 

 

Essa beleza do devaneio é um dos nortes desta pesquisa. A colheita de 

imagens das senhoras que se dispuseram a participar da pesquisa, veio 

primeiramente das entrevistas em profundidade, quando foi possível conhecer o lugar 

em que elas estavam. A primeira a conversar foi Luzia Penha, e ela pedia 

insistentemente para colocar só o nome de “guerra”, pois era policial em outras épocas 

e agora se alguém a descobrisse seria muito perigoso para sua vida. É um risco que 

corro aqui conversando com você. Um risco de vida. Porque fui policial durante muitos 

e muitos anos e agora se alguma velha dessa descobre pode querer me matar, 

embora eu já esteja morta24. Recém chegada ao Lar da Vovozinha, sua tristeza era 

aparente. O filho, único, havia deixado no Lar sem nenhum diálogo anterior. Bem de 

saúde com todas as funções mentais aparentemente normais, ela ainda gostava muito 

de cozinhar e cuidar das plantas. Não entendo ainda porque estou aqui, mas meu filho 

sempre tem razão na cabeça dele, então eu só posso aceitar. Seu único empecilho é 

a catarata que já avança nos dois olhos e ela acredita que assim que conseguir fazer 

a cirurgia, tudo seguirá melhor. Isso de enxergar somente vultos na hora que escurece 

me dá muita tristeza e não consigo ver quase ninguém.  

A busca de espaços do devaneio entre as horas rígidas, já descritas aqui, de 

acordar, se alimentar e dormir tem como reflexão a categoria bachelardiana do 

“homem das 24 horas”, que segundo a pesquisadora Ana Laudelina Ferreira Gomes 

                                                           
24 Depoimento colhido no dia 15 de abril de 2015. 
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em seu artigo “A Educação do Homem das 24 Horas”, para a compreensão é preciso 

a concepção de duas vias para o conhecimento: a onírica e a intelectual. 

  

Pela via onírica somos educados pela imaginação, pela via intelectual é a 
razão quem nos educa. Da razão e da imaginação advém duas pedagogias: 
a pedagogia da razão e a pedagogia da imaginação. O homem das 24 horas 
é aquele que se deixa educar, ao mesmo tempo, pelas duas vias. Aquele que 
pensa e imagina. Aquele que é capaz de se mobilizar tanto pelas objetivações 
do real, expressas nos conceitos e nas idéias, quanto pelas convicções 
subjetivas, advindas das imagens e do imaginário. (GOMES, 2016, p. 263).  

 

Neste pensamento, o ser humano se articula em duas vias a da razão e a do 

devaneio e apenas a racional era aceita cientificamente até o final do século XIX como 

cita Laudelina em seu artigo. A união da imaginação e da ciência vem como avanço 

das teorias e a aceitação do estudo epistemológico para a construção das teorias. 

 

É justamente nesta senda teórica, histórica e metodológica que o homem das 
24 horas bachelardiano vem deitar suas raízes e, ao nosso ver, enquanto 
categoria de pensamento, vem cumprir uma importante tarefa na 
possibilidade de uma reflexão sobre aproximações e afastamentos entre 
ciência e imaginário, e, acima de tudo, para destacar o caráter fundante da 
imaginação criadora, tanto na ciência quanto no imaginário, colocando-a 
como motor do próprio pensamento. (GOMES, 2016, p.265).  

 

 É nesse espaço do imaginário, apropriando-se da epistemologia criada por 

Bachelard em consonância com “A Poética do Espaço” que os depoimentos das 

mulheres asiladas se constroem e tecem o último capítulo deste trabalho. Para o 

entendimento da busca de Bachelard e da congruência com a presente tese é 

importante situarmos no espaço o pensamento do autor. Contemporâneo de Sartre, 

Freud e Bergson, Bachelard investigava a separação entre razão e poesia e foi a partir 

da teoria da relatividade de Einsten e da mecânica quântica e dos novos pensamentos 

que ele passa a escrever sobre, as rupturas do pensamento científico. Suas primeiras 

obras “Dialética da Duração” (1936)  e “A Intuição do Instante” (1938), trazem 

conceitos como a ritmanálise e a descontrução do pensamento de Bergson, quando 

ele dizia que o passado é um antigo presente e Bachelard remonta a idéia. Em 1937, 

Bachelard publica “A Formação do Espírito Científico” com análise dos obstáculos da 

epistemologia e a ciência e a poesia aparecem em mundos separados. Com a 

pesquisa destes escritos, Bachelard é atraído cada vez mais para o imaginário poético 

e passa a trabalhar exaustivamente na criação de métodos próprios como forma de 

recriar a realidade. É neste período que escreve uma série: “A Água e os Sonhos”, “O 
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Ar e os Sonhos” (1943) e “A Terra e os Devaneios da Vontade” e “A Terra e os 

Devaneios do Repouso” (1948). Os últimos livros trazem a fusão entre ciência e 

poesia, razão e devaneio e entre eles esta “A Poética do Espaço” (1952), “A Poética 

do Devaneio” e “A Chama de uma Vela” (ambos de 1961), utilizados como base neste 

presente trabalho25.  

A psicanálise, segundo Bachelard, peca na medida em que tenta geralmente 

"traduzir" as imagens materiais, não levando em conta a autonomia do simbolismo: 

"Sob a imagem a psicanálise procura a realidade: esquece a pesquisa inversa: sobre 

a realidade buscar a positividade da imagem" (1978).  

 

Essas e outras conquistas do novo espírito científico permitem a Bachelard 
propor, em lugar das clássicas formulações dos empiristas e racionalistas, 
uma nova interpretação do conhecimento científico, na qual a criatividade do 
espírito (demonstrada, por exemplo, pela criação, por via da imaginação 
científica, de novas geometrias) associa-se à experiência, numa dialética 
movida pela continua retificação dos conceitos ("Eu sou o limite de minhas 
ilusões perdidas") e pela remoção dos obstáculos epistemológicos (como a 
valorização e o apego à experiência primeira). Bachelard caracteriza sua 
posição como um "idealismo militante", como um "racionalismo engajado" 
que se modula diante de cada tipo de objeto, tornando-se essencialmente 
"progressivo", "aberto", "setorial". (PESSANHA, 1978, p.08). 

 

 Bachelard passa a tecer seu próprio conceito e própria fenomenologia quando 

a imagem é também uma deformação. Em “A Poética do Espaço”, existe a dimensão 

temporal do instante, quando o trabalho muda a relação com o tempo e o cronômetro 

(o tempo prosaico) é tempo vertical e das objetividades se distancia do tempo interior, 

do tempo do sofrimento, do tempo sem afeto e da dimensão poética do onírico como 

veremos através dos depoimentos transformados em poesia. O tempo para as 

mulheres no asilo tem uma dimensão em que Bachelard acessa no devaneio. Não 

existe tempo para o devaneio devido ao horário para todos os afazeres, porém com 

as oficinas, o acesso ao seu tempo interno aconteceu. Como podemos perceber com 

Luzia: 

 

Desculpe minha filha, mas ter que falar sobre qualquer coisa de mim me dói. 
Porque morri, entende? E isso é o que é importante agora. Eu era muito feliz, 
muito lutadora, lutei muito por tudo. Casei, fui policial em São Paulo e minha 
vida sempre foi muito voltada para o trabalho. A cidade era minha casa e eu 

                                                           
25 Biografia pesquisada na coleção “Os Pensadores”: A filosofia do não; O novo espírito científico; A 
poética do espaço / Gaston Bachelard; seleção de textos de José Américo Motta Pessanha; traduções 
de Joaquim José Moura Ramos. (et al.). — São Paulo: Abril Cultural, 1978. 
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lutava demais todos os dias. Hoje eu não sei porque eu luto, estar viva é 
minha maior tristeza. (LUZIA) 

 
 

Durante um ano de pesquisa, indo ao Lar da Vovozinha constantemente, é 

notável a evolução da tristeza de Luzia. Ela que no início gostava muito de conversar, 

hoje se coloca nos cantos e se recusou a participar das oficinas oníricas propostas.  

Mesmo com a recusa de Luzia para as oficina oníricas de poesia, a Casa dela 

foi construída a partir das entrevistas em profundidade.Logo ao lado de Luzia, estava 

uma senhora sentada com sua filha nas poltronas dispostas na varanda em frente aos 

quartos. Francisca, 82 anos acabava de chegar ao Lar. Sua filha fazia companhia 

durante a tarde para amenizar a angustia de deixá-la ali. Logo ao apresentar a 

pesquisa e falar sobre as casas oníricas e as oficinas de poesia a filha retruca: minha 

mãe não sabe nada. Minha mãe nem ler sabe. Ela não vai participar. É explicado todo 

o processo para ela, que não precisa saber ler, mas que entraríamos na sua infância 

e nas casas imaginárias. E ela sorri. Grande bobagem isso, a vida é tão maior, minha 

mãe não vai querer participar dessa besteira não.  

Logo depois de ir embora, dona Francisca pede para entender melhor o que 

seria a pesquisa. E depois de explicar ela agradece pelo convite e começa a lembrar 

de sua infância:  

 

Você não sabe como eu criei esses meninos. Principalmente essa aí que me 
deixou aqui sozinha. Tudo na máquina de costura. Era tanto trabalho que 
tinha tempos que eu pensava em enlouquecer. Mas nunca conheci um livro, 
uma letra, um lápis na minha mão e essa é minha tristeza. Eu lembro que via 
as crianças indo pra escola e sentia uma vontade de ser como elas. Mas o 
meu lápis era o cabo da enxada quando criança e depois a linha.  

 

A partir dos depoimentos delas, nas entrevistas de profundidade, todas as 

etapas das oficinas oníricas tiveram elementos que foram ressaltados por elas no 

decorrer dos diálogos. Como a linhas de costura, as cores, o cheiro de lavanda que 

lembrava a mãe, entre outros elementos que levaria a um estímulo do 

imaginário/devaneio, como veremos no capítulo a seguir 
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Canção III 

Hilda Hilst 

  

A minha Casa é guardiã do meu corpo  

E protetora de todas minhas ardências.  

E transmuta em palavra  

Paixão e veemência  

E minha boca se faz fonte de prata  

Ainda que eu grite à Casa que só existo 

Para sorver a água da tua boca.  

A minha Casa, Dionísio, te lamenta  

E manda que eu te pergunte assim de frente:  

À uma mulher que canta ensolarada  

E que é sonora, múltipla, argonauta 

Por que recusas amor e permanência? 

 

[Júbilo memória noviciado da paixão (1974)] 

[in Poesia: 1959-1979/ Hilda hilst. - São Paulo: Quíron; (Brasília): INL, 1980.] 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.luso-poemas.net/userinfo.php?uid=6513
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CAPÍTULO III 

 

3 DO ASILO PARA A CASA ONÍRICA 

 

Bachelard (1998) escreve que a imagem material é profunda e busca a 

intimidade substancial que dá vida e movimento à realidade metafórica. Entendendo 

a fenomenologia como a “sistemática de investigação da gênese da imagem poética 

do imaginário literário”, a materialização do imaginário, o pensar, sonhar ou viver a 

matéria passa a ser um desafio, principalmente na leitura das imagens, a partir dos 

estímulos. No Lar da Vovozinha as entrevistas em profundidade, como foi dito antes, 

serviram não só para conhecer suas histórias de vida e seus anseios e estabelecer 

confiança, mas as oficinas tiveram como estímulo elementos importantes citados por 

cada uma delas. Francisca trouxe o elemento da linhas de costura que foi a maneira 

como ela conseguiu criar os quatro filhos; Elza trouxe a poesia “A Casa” de Olavo 

Bilac que remetia à sua adolescência e seu desejo de permanecer na casa da infância, 

Janete lembrou da Alfazema que sua mãe utilizava e também a banhava antes de 

dormir, “Socorro” não trouxe elementos, Dona Rosa trouxe a canção Roseira e 

Francisca lembrou das linhas coloridas de costura. 

“O imaginário não encontra suas raízes profundas e nutritivas nas imagens, a 

principio, ele tem necessidade de uma presença mais próxima, mais envolvente, mais 

material”, (1998). Bachelard diferencia a imaginação em formal e material, uma 

imaginação que dá vida à causa formal e outra à material. Para ele, a imaginação 

formal valoriza os modelos teóricos matemáticos e a formalização empírica das 

ciências naturais, o que não é o caso da pesquisa; Enquanto a imaginação material, 

obscurecendo a vigilância epistemológica, imprescindível à atividade científica, 

instaura os devaneios noturnos da matéria. São esses devaneios que nos interessa 

aqui.  

 

Aqui o passado cultural não conta; o longo trabalho de relacionar-se e 
construir pensamentos trabalhos de semanas e meses é ineficaz. É 
necessário estar presente, presente à imagem no minuto da imagem: se há 
uma filosofia da poesia, ela deve nascer e renascer por ocasião de um verso 
dominante, na adesão total a uma imagem isolada, muito precisamente no 
próprio êxtase da novidade da imagem. (BACHELARD, 1998, p.126). 
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Para ele, a imaginação é antes que a faculdade de formar imagens, a de 

deformar imagens fornecidas pela percepção. “Se uma imagem presente não faz 

pensar numa imagem ausente não há imaginação. Há percepção” (2009). Bachelard 

vai contra a linha do racionalismo ativo, para entrar no estudo dos problemas 

propostos pela imaginação poética.  

Um dos maiores desafios em estudar e antes de tudo estimular a imaginação 

para um impulso das descrições das casas foi discernir o que era percepção e o que 

era imaginação. Quando o passado, muitas vezes adentra o lugar do sonho, a 

percepção acaba por se misturar em seus desenhos. Porém uma citação muito clara 

que nos faz apreender ou desprender desse dilema entre o concreto e o vento é 

quando Bachelard (2008) diz que “A filosofia da poesia, ao contrário, deve reconhecer 

que o ato poético não tem passado, pelo menos um passado próximo ao longo do 

qual pudéssemos acompanhar sua preparação e seu advento. 

 Em suas leituras, fica clara a diferença entre a vida do poeta e a imagem. 

Bachelard (2008) diz que as imagens seduzem, mas não são fenômenos de uma 

sedução. E acredita que a história de vida do poeta não interfere. A chama do ser na 

imaginação foge das indagações psicológicas que o poeta sofre em sua vida. Por isso 

propõe uma fenomenologia da imaginação. “Esta seria um estudo da imagem poética 

quando a imagem emerge na consciência como um produto direto do coração, da 

alma, do ser do homem tomado em sua atualidade”. É o que diz quando escreve que 

o poeta fala no limiar do ser. Os quatro elementos da matéria: ar, água, fogo e terra, 

os quatro princípios das cosmogonias intuitivas, o método que tem a seu favor a 

prudência científica, foi insuficiente para fundar uma “metafísica da imaginação”. 

Bachelard (2008) então utiliza o conceito da “transubjetividade” da imagem, que é a 

consideração do início da imagem numa consciência individual. “A imagem poética é, 

com efeito, essencialmente variacional”. 

Em sua simplicidade, a imagem não tem necessidade de um saber. “Ela é a 

dádiva de uma consciência ingênua. Em sua expressão, é uma linguagem criança”.  

Quando escreve que a poesia é mais que uma fenomenologia do espírito, uma 

fenomenologia da almaé preciso entender antes a palavra alma. É quando coloca 

ALMA como uma palavra imortal e acrescenta que no dicionário das onomatopéias 

francesas, em quase todos os povos os sinônimos de alma são ligados ao alento, ao 

que faz respirar. E dispara: “Em diversas circunstâncias, deve-se reconhecer que a 
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poesia é um compromisso da alma”, tendo espaço para citação do poeta Pierre Jouve 

“A poesia é uma alma inaugurando uma forma”. Bachelard então fala da ressonância 

e da repercussão do poema, repercussão aqui como a imersão do ser, “o ser do poeta 

é também nosso”. Para perceber a ação psicológica de um poema é preciso seguir 

dois eixos: um leva às exuberâncias do espírito e outro conduz às profundezas da 

alma. “Essa invasão do ser pela poesia tem uma marca fenomenológica que não 

engana. A exuberância e a profundidade de um poema são sempre fenômenos do par 

ressonância – repercussão” (BACHELARD, 2008 p. 07). 

Aqui Bachelard vai contra a profundidade psicanalista que tenta explicar a flor 

pelo adubo e questiona sobre o imprevisível da palavra. “Tornar imprevisível a palavra 

não será uma aprendizagem da liberdade?” e desloca a poesia como um fenômeno 

da liberdade. Que é o desejo maior deste trabalho, deslocar o corpo asilado ao 

imaginário libertador em que elas podem ser bailarinas, costureiras, cozinheiras, flor, 

pássaro, quem e o que quiserem ser. Para a clareza desta posição, o autor escreve 

“A imagem poética é o acontecimento psíquico de menor responsabilidade”. E tem 

essa proposta de liquidar o passado para encarar a novidade, numa busca de 

considerar a imaginação como uma potência maior da natureza humana. “A poesia 

tem uma felicidade que lhe é própria, independente do drama que ela seja levada a 

ilustrar”. (2009, p.14). E através dessa busca, a imagem poética “está sob o signo de 

um novo ser” e acrescenta “este novo ser é o homem feliz”.  

Na Poética do Espaço, o caminho proposto seguiu inicialmente pelo problema 

da poética da casa, quando as perguntas são lançadas: como são os quartos 

secretos? Os desaparecidos? entre outras indagações. “Analisada nos horizontes 

teóricos mais diversos, parece que a imagem da casa se torna a topografia do nosso 

ser íntimo”. No Lar, os depoimentos foram intitulados conforme os capítulos de “A 

Poética do Espaço”. Desta forma, escolhemos para iniciar o passeio pelas casas 

primeiro de Elza (Do Porão ao Sótão), passando pela casa de Janete (Casa e 

Universo), entrando na casa de Rosa (Casa e Universo), Casa de Francisca (A 

Gaveta, os cofres e os armários), Casa de Socorro (O Ninho), Casa de Luzia (A 

concha e os Cantos) até conseguirmos fechar a porta. Começaremos este devaneio 

no capítulo a seguir. 

A Tese está concentrada no ar, portanto os depoimentos e imagens das 

oficinas estão organizadas em correspondência com “A Poética do Espaço”, iniciando 
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na Casa. Do Porão ao Sótão; depois Casa e Universo; A Gaveta, os cofres e os 

armários; o Ninho, a Concha, passando pelos Cantos e por fim, a Imensidão Íntima. 

Numa tentativa da leitura das imagens desenhadas em palavras pelas senhoras do 

Lar da Vovozinha e a leitura com auxílio de Bachelard em sua imensidão.  

 

3.1 O ABRIGO: UMA LEITURA DA REALIDADE PELA LUZ DA POÉTICA DO 

ESPAÇO 

 

Porque a casa é nosso canto do mundo. Ela é como se diz, 

amiúde, o nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos  

(BACHELARD, A Poética do Espaço, p. 24). 

 

O Lar da Vovozinha é dividido por alas intituladas com sentimentos. Na entrada, 

uma placa com letras verdes garrafais, nomeia os dormitórios: Pavilhão da Fé, 

Humildade, Ternura e Esperança. Em cada uma dessas portas vivem seis senhoras 

e dividem seus espaços cada uma com direito a uma cama e um armário. Nos 

armários, cadeados. Dentro dos armários, o que ficou da lembrança palpável de suas 

histórias de vida. No dormitório da Ternura vive Elza com 85 anos, não lembra há 

quanto tempo mora no Lar, mas sente saudades de casa. Ela que viveu maior parte 

da vida na avenida 06 no Alecrim, aponta para a caixa d´gua que é referência de sua 

casa. É logo ali, consegue ver? Não existe nenhuma caixa ao redor do Lar. Depois 

que seu marido partiu, o irmão mais novo decidiu colocá-la no asilo devido às 

atribuições da vida. Ela aceita, mas com uma ressalva ele não tem bom coração. Elza 

tem um casal de filhos e dois netos, mas raramente eles aparecem para visitá-la. Eles 

tem pena de mim, por isso demoram para vir aqui. Elza é conhecida no Lar como a 

poeta. Ela declama desde criança e seu poeta favorito é Olavo Bilac. Em seus dias, 

as letras se revezam entre as rezas e o cotidiano. Ainda na entrevista em 

profundidade, antes mesmo de iniciarmos as oficinas de poesia, Elza pediu para 

recitar um dos poemas que ela mais gosta. E seu título: A Casa. 
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A Casa  

(Olavo Bilac) 

 

Vê como as aves tem, debaixo d'asa, 

O filho implume, no calor do ninho!... 

Deves amar, criança, a tua casa! 

Ama o calor do maternal carinho! 

Dentro da casa em que nasceste és tudo... 

Como tudo é feliz, no fim do dia, 

Quando voltas das aulas e do estudo! 

Volta, quando tu voltas, a alegria! 

Aqui deves entrar como num templo, 

Com a alma pura, e o coração sem susto: 

Aqui recebes da Virtude o exemplo, 

Aqui aprendes a ser meigo e justo. 

Ama esta casa! Pede a Deus que a guarde, 

Pede a Deus que a proteja eternamente! 

Porque talvez, em lágrimas, mais tarde, 

Te vejas, triste, desta casa ausente... 

E, já homem, já velho e fatigado, 

Te lembras da casa que perdeste, 

E hás de chorar, lembrando o teu passado... 

- Ama, criança, a casa em que nasceste 

 

As imagens da poesia de Olavo Bilac através da voz de Elza trazem a primeira 

casa, quando criança. Àquela em que a casa é o templo, abrigo, lugar sagrado. Para 

Bachelard (2008), Quando se sonha com a casa natal, na extrema profundeza do 

devaneio, participa-se desse calor inicial, dessa matéria bem temperada do paraíso 

material. É nesse ambiente que vivem os seres protetores. Para ele, a casa é uma 

das maiores forças de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos 

do homem. E, em sua poesia, Bilac implora para que não seja esquecido o quanto 

esse primeiro espaço é sagrado para o ser. Ama esta casa! Pede a Deus que a 

guarde, Pede a Deus que a proteja eternamente! 
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Na vida do homem, a casa afasta contingências, multiplica seus conselhos 
de continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o 
homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida. É corpo 
e é alma. É o primeiro mundo do ser humano. Antes de ser “jogado no 
mundo”, como o professam as metafísicas apressadas, o homem é colocado 
no berço da casa. E sempre, nos nossos devaneios, ela é um grande berço 
(BACHELARD, 2008 p.26). 

 

O grande berço citado por Bachelard, faz sintonia com o pensamento de Peter 

Sloterdjki quando ele descreve no projeto das Esferas26 sobre as ilhas. E faz alusão 

às casas e ao primeiro berço que é o útero, como esferas, quando a esfera é a 

redondeza com densidade interior, aberta e repartida, na qual os seres humanos 

habitam, na medida em que conseguem se converter a tais. 

 No minimalismo, Sloterdijk (2003) traz imagens detalhando e debulhando o 

olhar para a reflexão. Assim como nos traz no imagético um menino olhando a bolha 

de sabão que ele mesmo produziu e dispara que vivemos desde a modernidade na 

superfície de um globo descascado, quando nos traz a sensação do ser humano de 

estar numa superfície desprotegida.  

Para tratar sobre a metáfora da ilha abandonada no capítulo “Insulamientos”, 

ele traz Gilles Deleuze quando o autor estabelece uma diferença entre as ilhas que 

são separadas da terra por ação da água do mar e as que surgem sobre o mar por 

atividade submarina da terra. “Isto corresponde à diferença entre o isolamento por 

erosão e o isolamento por emergência criativa27”.  

Em sua visão as ilhas são como pequenos mundos ou microcontinentes em 

que podemos reinventar o mundo de novo. Esse reinventar de um mundo com fauna, 

flora e populações próprias das ilhas pode ser traçada aqui, uma analogia com os 

asilamentos. Quando as pessoas que ali estão precisam se reinventar e reconstruir a 

própria história resignificando seu passado num presente rejeitado. 

 Todas as mulheres que estão no asilo e que foram entrevistadas para a 

pesquisa relataram não desejarem em momento algum estar ali e sonham em retornar 

para suas casas, seus portos, atravessar os mares. “A repetição da vida em outro 

lugar, revela como a vida foi entendida em sua forma primeira28”. É o primitivo, as 

primeiras sensações e o essencial do ser que se procura nas ilhas. O primeiro tipo de 

                                                           
26 Livro de Peter Sloterdjiki. 
27 “Esto corresponde ala diferencia entre aislamiento por erosión y asilamiento por emergência 
creadora” (tradução nossa). 
28 “La repetición de la vida em outro lugar muestracuánto se entendió de la vida em su forma primera” 
(tradução nossa). 
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ilha a que Sloterdijk se refere são as ilhas absolutas, quando elas não tem costa 

alguma e exigem um hermetismo. Assim também são as mulheres que moram hoje 

no asilo “Lar da Vovozinha”. Não existem asilados que retornam para suas casas. O 

asilo é como uma ilha de onde dificilmente se consegue sair. Sloterdijk (2003) escreve 

as ilhas como protótipos de mundos e assim define as “Ilhas Absolutas” como os 

asilamentos tridimensionais. “Sem isolamento vertical, não existe qualquer 

encerramento29”. As ilhas absolutas não possuem costas e para sair delas é preciso 

encontrar-se com o vazio. Quando se está nos corredores de um asilo, as falas sobre 

sair do espaço são frequentes e principalmente o desejo de retornar às suas casas, 

mesmo que sejam as primeiras, da memória. E o retorno à vida anterior ao asilamento, 

é citada, algumas vezes, como o lugar do impossível. Esse é o retrato da voz de 

Francisca30. Em sua segunda semana morando no Lar, a filha, única viva, a visitou e 

se deparou com o momento da mãe em entrevista para a pesquisa. Tentou dizer que 

a mãe não tinha o que falar para uma pesquisa de doutorado e pediu que procurasse 

outras idosas “mais sábias”, segundo ela. E Francisca logo se prontificou a falar: 

 

Nem viva estou mais. Antes eu era costureira, criei meus quatro filhos assim 
e hoje é como se estivesse morta em vida. Mas sei que aqui é um lugar de 
segurança, porque confio na minha filha. E sei também que assim que eu 
morrer é ela quem ficará no meu lugar, aqui. 

 

Com um desejo que a filha experimentasse seu lugar, Francisca se afirma triste 

e seu maior sonho talvez seja o de respirar fora dessa “ilha absoluta”. A ilha é também 

um abrigo, lugar para estar, deslocamento. No capítulo “A Casa, do porão ao sótão, o 

sentido da cabana”, Bachelard (2008) traz a reflexão que “todo espaço realmente 

habitado traz a essência da noção de casa”. Para ele, a imaginação trabalha quando 

o ser encontra o menor abrigo e assim constrói paredes com sombras impalpáveis, 

gerando um conforto com “ilusões de proteção”. “Em suma, na mais interminável das 

dialéticas, o ser abrigado sensibiliza os limites do seu abrigo. Vive a casa em sua 

realidade e em sua virtualidade, através do pensamento e dos sonhos”. No Lar, a 

reconstrução de um local seguro é a tentativa de dar conforto às quarenta moradoras. 

Cada uma tem sua própria cama, armário e tem direito a um banheiro por ala. O que 

                                                           
29 “sin aislamiento vertical no existe encierro alguno” (tradução nossa). 
30 Nome fictício.  
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diferencia um espaço do outro é a maneira de cada senhora decorar seu armário e 

sua cama, geralmente com alguma boneca, figurinha ou um tecido de lençol florido.  

 

Figura 17 -O Quarto de Elza 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

Mesmo morando hoje no Lar da Vovozinha, Elza não esquece sua primeira 

casa e lembra com carinho do quintal.  

Nasci na Avenida oito, onde era a escola João Tibúrcio, uma casinha de taipa. 
Meu pai era cabo de polícia e ia com a gente puxar lenha. Era eu e oito 
irmãos. Cinco homens e três mulheres. A casa era comprida. E o que mais 
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lembro é do pé de pinha. Adorava sentir o cheiro de lá onde tinha um banco 
e eu lia meus livros. 

 

Elza conta que foi professora primária e uma das melhores lembranças é do 

aconchego da casa quando seus pais ainda eram vivos. Lembrar dessa casa é ter o 

abraço dos meus pais de volta. Eu posso sonhar de novo. Quando Elza lembra, ela 

retorna às imagens da primeira casa e arrisca o poema de Bilac novamente. É isso 

né? Essa casa aqui não é minha casa verdadeira. Esse poema me diz desse 

sentimento de guardar essa casa para eu conseguir me manter viva. 

  
Por conseguinte, todos os abrigos, todos os refúgios, todos os aposentos têm 
valores oníricos consoantes. Já não é em sua positividade que a casa é 
verdadeiramente “vivida”, não é somente no momento presente que 
reconhecemos os seus benefícios. Os verdadeiros bem-estares têm um 
passado. Todo passado vem viver, pelo sonho, uma casa nova. 
(BACHELARD, 2008, p. 25) 

 

Para Bachelard (2008), a infância é certamente maior que a realidade. “É no 

plano do devaneio e não no plano dos fatos, que a infância permanece em nós viva e 

poeticamente útil. Por essa infância permanente, preservamos a poesia do passado”. 

Para ele, habitar a casa em que nascemos é mais que habitá-la pela lembrança. É 

viver na casa desaparecida tal como ali sonhamos um dia; Elza abre um sorriso 

quando conta sobre sua casa natal e arrisca um poema: 

 
Branca, cerâmica 

Dois quartos 

Uma cozinha 

Uma ponte 

Perto do mercado da Seis 

Onde aqueles senhores 

Vem lá 

Perto da Igreja 

Penso que vou voltar 

Meu caixão não pode  

Sair daqui 

Tem que ser de lá. 
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Elza acredita que será velada na sua casa natal. Local da infância, dos 

primeiros suspiros, da vida acesa. Lá era quando eu podia ser feliz, aqui é só um 

descanso, um abrigo, um lugar de desligamentos. Em sua memória, registrada na 

oficina de poesia realizada no Lar da Vovozinha para a pesquisa, seu prazer durante 

à tarde era o de dobrar os panos de prato, “todos”, colocar as cadeiras num canto, 

levantar cedo, fazer o café, fazer tudo.  

 

Tive irmãos gêmeos que se chamavam Cosme e Damião e eu dormia no 
segundo quarto, não no primeiro. Perto da caixa d´gua tinha uma goiabeira, 
um pé de maracujá que não tinha flor, por isso não lembro do perfume, mas 
eu gostava de ler debaixo da árvore, depois dei aula no curso primário, 
adorava incentivar todos os alunos a ler, porque quando a gente faz leitura 
do mundo, de um livro, de qualquer coisa, a gente aumenta, se fortalece e 
aqui estou muito fraca, mas na minha casa sou forte, mas o tempo não se 
mede. (Depoimento de ELZA) 

 

Quando lembra da cozinha, seu prato mais prazeroso era fazer feijão, peixe 

com coco e posta de cavala. Hoje, quando pensa em cozinhar, ela sente preguiça e 

tristeza. Não consigo mais voltar a ser eu.  

 

A casa, como o fogo, como a água, nos permitirá evocar, na sequência de 
nossa obra, luzes fugidias de devaneio que iluminam a síntese do imemorial 
com a lembrança. Nessa região longínqua, memória e imaginação não se 
deixam dissociar. Ambas trabalham para seu aprofundamento mútuo. Assim 
a casa não vive somente no dia-a-dia, no curso de uma história, na narrativa 
de nossa história. Pelos sonhos, as diversas moradas de nossa vida se 
interpenetram e guardam os tesouros dos dias antigos. (BACHELARD, 2008, 
p. 25) 

 

 
Uma das lembranças mais fortes que Elza traz de sua casa natal é a do cheiro 

de sua mãe, Maria. Lembro dela lavando roupa dos meninos, éramos oito filhos, cinco 

homens e três mulheres e eu a mais nova. A casa era verde e tinha cheiro de flor, 

lembro tanto dela quando esse cheiro entra no meu quarto. Lembro da casa verde que 

depois meu pai pintou de amarelo e eu gostei do mesmo jeito porque ali era o lugar 

de vida. 

Logo depois de lembrar da mãe, Elza recita outro poema dessa vez de autoria 

própria: 
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Mãe 

 

Mãe que pela primeira vez pronunciei 

nos meus primeiros anos, na meninice 

Foi a primeira mão que eu beijei 

É pena que já estares na velhice 

 

Os teus cabelos brancos representam 

Dores, paixão, sofrimento 

Mas o que mais interessa 

Na minha vida 

É que o M de Maria  

Está escrito na palma da minha mão. 

 

(Elza mostra a palma da mão para mostrar o M traçado pelas linhas da mão e se 

emociona) 

 

Bachelard acredita que o espaço interior da casa fornece imagens aleatórias e 

um corpo de imagens e que a imaginação aumenta os valores da realidade. Um ponto 

importante a ser ressaltado é quando criança, a imagem da casa é muito maior do que 

quando retornamos para a mesma casa. É um susto, um distanciamento. Para o 

fenomenólogo, a compreensão do germe da felicidade é a tarefa básica. A busca aqui 

é encontrar esse lugar do delírio, em que a primeira casa ressoa no corpo já cansado 

e o torna feliz, vivo, pulsante.Viver a casa em sua realidade através dos sonhos é o 

devaneio proposto neste espaço. No lugar em que mesmo asiladas, as casas ainda 

ressonam e existem. É na casa em que as lembranças repousam e no asilo, lugar de 

descanso, a casa acompanha em seus armários, embaixo das camas, nas portas, na 

varanda e em diferentes cômodos habitáveis ao redor. “Quando se sonha a casa natal, 

na extrema profundeza do devaneio, participa-se desse calor inicial, dessa matéria 

bem temperada do paraíso material”.   

 

Morei muito tempo no Amazonas. Minha casa era pequena, muito pequena, 
mas só descobri que era pequena depois que voltei pra lá. Porque minha 
casa era grande, o quarto que dividia com meus irmãos, de madeira clara, 
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era completamente engraçado. Lembro que gostava de sair de casa para 
brincar de roda na rua. (Depoimento de ROSA) 
 

(Rosa cantarola a canção, “O pião entrou na roda pião, o pião entrou na roda 

pião, roda pião, bambeia pião, roda pião, bambeia31...” –  

 

O Pião entrou na roda, o pião! 

O Pião entrou na roda, o pião! 

Roda pião, bambeia pião! 

 

Sapateia no terreiro, ó pião! 

Sapateia no terreiro, ó pião! 

Roda pião, bambeia pião! 

 

Mostra a tua figura, ó pião! 

Mostra a tua figura, ó pião! 

Roda pião, bambeia pião! 

 

Faça uma cortesia, ó pião! 

Faça uma cortesia, ó pião! 

Roda pião, bambeia pião! 

 

Atira a tua fieira, ó pião! 

Atira a tua fieira, ó pião! 

Roda pião, bambeia pião! 

 

Entrega o chapéu ao outro, ó pião! 

Entrega o chapéu ao outro, ó pião! 

Roda pião, bambeia pião! 

 

Ao lado de Rosa, dona Elza acompanha a canção que ganha voz também com 

Janete. As outras sorriem assistindo a cantoria. Dona Rosa parece voltar a ser criança, 

abre um sorriso enorme e se emociona.  

                                                           
31 Cantiga de domínio público.  
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Toda vez que lembro dessa música, e fazia era tempo que não me lembrava, 
parece que meu coração volta a ser como antes. Parece que posso ser 
menina, pular corda, nadar no rio. Toda vez que canto, estou viva de novo, 
menina.  

 

“E o poeta sabe bem que a casa mantém a infância imóvel em seus braços”. A 

referência que Bachelard faz é ao poeta Rainer Maria Rilke. A casa que a infância 

respira, retorna a cada imagem aportada. Rosa trouxe no canto, a alegria da infância, 

a imagem das brincadeiras, quando ela junto com as irmãs e os amigos da rua, davam 

as mãos e ali giravam e cantavam. Sua cabeça baixa e a voz cansada davam lugar 

ao encantamento de ser levada para aquele mesmo espaço do quintal da casa. Ali 

era quando a gente gostava de ficar por muito e muito tempo. Lembro que fazíamos 

cabaninhas com as folhas da árvore, não lembro qual era a árvore, mas tinha uma 

folha grande que nos cobria. E ali a gente podia ser quem a gente quisesse. O quintal 

da casa é o aconchego do lar. O lugar de exploração da imaginação, a extensão da 

rua, do espaço de correr, pular, subir nas árvores, montar diferentes maneiras de 

brincar.  

 

Logicamente, é graças à casa que um grande número de nossas lembranças 
estão guardadas; e quando a casa se complica um pouco, quando tem um 
porão e um sótão, cantos e corredores, nossas lembranças têm refúgios cada 
vez mais bem caracterizados. A eles regressamos durante toda a vida, em 
nossos devaneios (BACHELARD, 2012, p.28). 

 

Bachelard (2008) escreve que quando um ser não quer passar no tempo e sai 

em busca do tempo perdido, ele quer suspender o vôo. “Em seus mil alvéolos, o 

espaço retém o tempo comprimido. É essa a função do espaço”. O espaço que nos 

direciona nos traz de volta às sensações primeiras da alma. Aquele lugar do 

encantamento, onde estão guardadas as saudades e as pequenas aventuras de 

existir. “E se quisermos ultrapassar a história ou mesmo, permanecendo nela, 

destacar a nossa história a história sempre demasiado contingente dos seres que a 

sobrecarregaram, perceberemos que o calendário de nossa vida só pode ser 

estabelecido em seu processo produtor de imagens”. Quando aborda os “espaços de 

nossas solidões”, esse espaço em que os devaneios acionam vários sentidos internos, 

as imagens aparecem como pinturas. Ao lado de Rosa, Elza passeou por sua casa 

durante a oficina. Ela conseguia entrar nos cômodos, chamar seu irmão, abraçar a 
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mãe e também sentir saudade. Quando entro na minha casa é como se eu pudesse 

estar de volta nos braços de meus pais. E ali é o lugar mais bonito que já estive na 

vida.  

 

A terra batida 

O cheiro da árvore 

O quintal tão meu 

A brincadeira de roda 

A Rosa 

O mundo 

Tudo debaixo da árvore. 

 

Quase recitada, a descrição de sua imagem emoldura o frescor da criança que 

deseja o quintal no mundo como queria Manoel de Barros. As frases quase 

sussurradas por trás da respiração cansada anunciavam a liberdade de pisar na terra, 

de girar, de existir sem que se precise pensar muito sobre isso. A relação entre Rosa 

e Manoel é imediata, em suas fugas para o quintal, esse lugar de desfazimentos, 

criações, inventividades. 

 

O apanhador de desperdícios 

 

Uso a palavra para compor meus silêncios. 

Não gosto das palavras 

fatigadas de informar. 

Dou mais respeito 

às que vivem de barriga no chão 

tipo água pedra sapo. 

Entendo bem o sotaque das águas 

Dou respeito às coisas desimportantes 

e aos seres desimportantes. 

Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade 

das tartarugas mais que a dos mísseis. 
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Tenho em mim um atraso de nascença. 

Eu fui aparelhado 

para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância de ser feliz por isso. 

Meu quintal é maior do que o mundo. 

Sou um apanhador de desperdícios: 

Amo os restos 

como as boas moscas. 

Queria que a minha voz tivesse um formato 

de canto. 

Porque eu não sou da informática: 

eu sou da invencionática. 

Só uso a palavra para compor meus silêncios.32 

 

Ainda no capítulo “Do Porão ao Sótão, o Sentido da Cabana”, a “lâmpada à 

janela” é para Bachelard o olho da casa e cita o poema Emmuré (Emparedado) de 

Rimbaud trazendo a atmosfera da lâmpada acesa fora da casa como um lugar de fuga 

e iluminuras. Janete guarda a imagem do dia amanhecendo como a mais forte de sua 

adolescência até a infância, assim mesmo ao contrário.  

 

Minha mãe acordava cedo 

Meu pai assistia 

O dia amanhecia do lado de fora 

Da casa 

E tudo em mim existia. 

 

Em Bachelard (2008), a lâmpada é signo de uma grande espera. “Pela luz da 

casa distante, a casa vê, vela, vigia, espera. Quando traz a imagem da casa humana 

ela observa e é um olho aberto para a noite”. E cita poetas como Barucoa e Hélène 

Morange em que as casas brilham e tem vida.  

 

                                                           
32 “O Apanhador de Desperdícios, Manoel de Barros: Poesia Completa. Ed Leya.  
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Somos hipnotizados pela solidão, hipnotizados pelo olhar da casa solitária. 
Entre ela e nós o vínculo é tão forte que já não sonhamos senão com uma 
cabana solitária na noite. (BACHELARD, 2008,p.53).  

 

Nesta dialética dinâmica, como aponta Bachelard, entre a casa e universo, 

Janete traz em suas palavras a relação profunda de seu ser, a casa e o universo que 

precisa dormir.  

 

Tinha dias que eu ficava acordada 

Como faço hoje 

E ver a última estrela ir embora 

Era como se despedisse de mim 

E tenho saudade 

Como hoje 

A janela é outra 

Mas dentro aqui 

A mesma despedida, 

Diária. 

 

As palavras de Janete ganham voz na relação com o universo que a 

acompanha. Ao redor, o mesmo sol, o mesmo céu, as nuvens passageiras e ela está 

em outro lugar. O asilo, a sua morada, distante poucos quilômetros da casa natal, da 

casa vida, distante muitos anos luz da casa mãe. 

 

3.2 CASA E UNIVERSO 

 

Bachelard (2008) inicia o capítulo “Casa e Universo” ressaltando que a 

temperatura das cidades modifica a leitura de suas das casas especialmente quando 

está frio. “o inverno evocado é um reforço da felicidade de habitar no reino na 

imaginação, o inverno relembrado aumenta o valor da habitação da casa” (Bachelard, 

2008, p.55). Sem inverno rigoroso em Natal, dois depoimentos durante as oficinas 

trouxeram o encontro da chuva e do frio chegando ao ninho. 

Francisca e Luzia lembraram do frio de Curitiba e São Paulo, respectivamente. 

Lugares em que puderam ter os filhos nos seus braços. Francisca perdeu seu filho, já 

adulto e pais de dois filhos, seus netos que moravam em Curitiba. E uma das razões 
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do asilamento foi essa morte. Sua filha, disse em entrevista, que depois que o irmão 

partiu ficou inviável manter a mãe dentro de casa. Ela fazia comida, mas ficava muito 

sozinha. Eu não saberia mais como cuidar sozinha dela. Preciso também de um 

espaço, de um suporte e aqui encontrei o lugar certo33. 

 

Lá era frio 

E a casa pequena 

Todos juntos 

E eu parecia ter todo o mundo 

No meu colo 

Ali, a felicidade me abraçava. 

 

As palavras de Francisca emolduram o aconchego do frio e o calor que possui 

o colo, o abrigo de pele. “Na literatura essa ausência de luta surge frequentemente 

com relação às casa durante o inverno” (BACHELARD, 2008, p.57). Ao citar Rimbaud 

novamente com o trecho de “Les Desérts de L´amours” diz que “era como uma noite 

de inverno, com uma neve para sufocar decididamente o mundo”. Rimbaud e 

Francisca se encontram no aconchego da casa fria, quando os braços viram casa.  

 

Seja como for, para além da casa habitada, o cosmos do inverno é um 
cosmos simplificado. É uma não-casa no estilo em que o metafísico fala de 
um não-eu (...)Do inverno, a casa recebe reservas de intimidade, delicadezas 
de intimidade. No mundo fora da casa, a neve apaga os passos embaralha 
os caminhos, abafa os ruídos, mascaras as cores. (Bachelard, 2008, p.57) 

 

 
A chuva que raramente chega em Natal e se derrama sobre os telhados do Lar 

da Vovozinha, quando acontece de visitá-las é um espaço de rupturas. Encerra o 

passeio do lado de fora e o recolhimento é evidente. Os quartos ganham mais lençóis 

e cobertores e Francisca e Luzia se lembram de suas cidades, de quando faziam café 

e chocolate quente para aquecer a vida. 

 

Eu colocava café dentro do chocolate 

Esquentava tudo 

Das mãos, abraçadas à xícara 

                                                           
33 Depoimento colhido em maio de 2015, durante as entrevistas de profundidade. 
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Ao conforto da língua já fria 

De tamanho desanuviamento34 

Era ali, junto ao neto e ao filho 

Que o dia parecia ser eterno 

Longe, infinito. 

 

        Os líquidos que também são parte do acolhimento, de servir, de estar próximo, 

como o café e o chocolate, derramam na memória de Francisca um resto de saudade 

do filho já ido. A morte do filho, o encontro ali, no frio, traz um aconchego que até seus 

olhos respondem com ternura. Porém sem nenhuma lágrima vertida. A casa que é 

também acolhimento, é o abrigo do temporal, seja ele interno ou externo. “A casa 

apertou-se contra mim, como uma loba, e por momentos senti seu cheiro descer 

maternalmente até o meu coração. Naquela noite ela foi realmente minha mãe”. A 

maternidade da casa e suas reverberações são potentes. O amparo, a sustentação e 

o acolhimento que falta tantas vezes no afeto do corpo, encontra-se na casa. 

Bachelard (2008) diz que a casa adquire as energias físicas e morais de um 

corpo humano.  

 
Ela curva as costas sob o aguaceiro, retesa os rins. Sob as rajadas, dobra-se 
quando é preciso dobrar-se, segura de poder endireitar-se de novo no 
momento certo, desmentindo sempre as derrotas passageiras. Tal casa 
convida o homem a um heroísmo cósmico. É um instrumento para afrontar o 
cosmos (...)Contra tudo e contra todos, a casa nos ajuda a dizer: serei um 
habitante do mundo, apesar do mundo (BACHELARD,2008, p.62). 

 

Esses espaços de cosmos, representados nas falas das moradoras do Lar da 

Vovozinha e reverberadas em poesia, são não só espaços de memória, mas também 

lugares em que existe o desejo de guardar esse cosmos seja numa pequena caixa de 

sapatos ou em um dos armários a que elas têm direito. Uma das tardes mais bonitas, 

já ditas durante o decorrer da tese, mas sem aprofundamentos, foi quando Elza abriu 

sua caixa prateada em que ela guarda as orações, os livros que gosta, os pedaços de 

tecido, algumas fitas e cartões. Sua memória, posta ali, em uma caixa é um alimento 

da saudade e da reconstrução dos dias que passam.  

 

Sinto como se pudesse sair de dentro de mim 

                                                           
34 Feito a partir da fala de Luzia. 
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Todo cuidado e amor 

Que eu tinha 

Antes 

Nessa caixa 

Um lugar da minha casa 

Essa caixa 

Minha casa 

Casa pequena 

Que carrego nas mãos 

E posso abrir quando quiser 

Posso tocar 

Posso até me esquecer 

De quem sou 

Hoje. 

 

As palavras ditas por Elza e seu apego à caixa, revertida de um papel prateado, 

(por isso ela a intitulou de “caixa prateada”), tem uma nuance interessante quando, as 

raras vezes que mostra a alguém, ela e a pessoa que a vê, se observam no reflexo 

da tampa. Esse reflexo que é o rosto de Elza e de quem compartilha com ela desse 

sentimento de abrir a caixa, é um acolhimento e um retrato do momento. No lugar de 

máquinas, a imaginação, de clicar em um reflexo, o dia, a vida, a vida de Elza, a casa 

guardada em palavras. Em livros, terços, pequenos pedaços de sua história. É quando 

Bachelard diz que “A casa vivida não é uma caixa inerte. O espaço habitado 

transcende o espaço geométrico”. (BACHELARD, 2008, p.62). E aponta que a 

fenomenologia não pode se contentar com uma redução que transforma as imagens 

em meios menores de expressão: “a fenomenologia da imaginação exige que vivamos 

diretamente as imagens, que as consideremos como acontecimentos súbitos da vida. 

Quando a imagem é nova, o mundo é novo”. 

É esse mundo novo que se propôs a oficina com as mulheres asiladas. O 

abrigo, lugar de (des)pertencer-se, é também o lugar da (re) construção de vidas. 

Deixadas ali pelos filhos ou por abandono da família – como foi o caso de Janete – 

que mesmo sem ter idade para estar no lar, a direção a acolheu por entender sua 

necessidade de proteção e sua vontade de família. Ao contar sobre sua casa, a mãe 
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e o pai retornavam para os seus lugares da casa primeira, aquela em que a sensação 

ainda estava mantida mesmo depois de ter passado mais de quinze anos de 

distanciamento. É essa a geografia e esse espaço que a morada se faz presente, 

mesmo que nem exista mais com a de Elza. Quando ela aponta para a caixa d´gua e 

afirma “ali minha casa, está vendo?”, podemos vê-la através do devaneio de 

reconstruir essa mesma casa diariamente mesmo que ela não exista mais fisicamente. 

A casa, assim como corpo são esses espaços de respiração. “A casa remodela o 

homem”. A casa remodela o ser, a imagem, o som, o sonho e a respiração. É esse 

devaneio presente fortemente em “Lavoura Arcaica” de Raduan Nassar, quando a 

casa é o lugar do pertencimento, do ensinamento e da alvorada. Fugir dela é o mesmo 

que fugir de si.  No texto transformado em filme, as imagens de André, da perda de si 

e da paixão pela irmã, o fazem desistir da casa. A casa que antes era o suporte, o fez 

sufocar, aprisionar, revirar-se. O abandono da casa natal é também o abandono de si.  

 

Com efeito, a casa é, a primeira vista, um objeto rigidamente geométrico. 
Somos tentados a analisá-la racionalmente. Sua realidade inicial é visível e 
tangível. É feita de sólidos bem talhados, de vigas bem encaixadas. A linha 
reta predomina. O fio de prumo deixou-lhe a marca de sua sabedoria, de seu 
equilíbrio. Tal objeto geométrico deveria resistir a metáforas que acolhem o 
corpo humano, a alma humana. Mas a transposição para o humano corre de 
imediato, assim que encaramos a casa como um espaço de conforto e 
intimidade, como um espaço que deve condensar e defender a intimidade 
(BACHELARD, 2008, p. 64). 

 

A defesa da intimidade é insustentável para o personagem André em Lavoura 

Arcaica do escritor Raduan Nassar, assim como para Elza, Francisca, Socorro, Rosa, 

Janete e Luzia. Até a intimidade e os espaços de conforto serem preservados, a 

morada de suas casas era possível, depois disso, existe a fuga e o desrespeito de si.  

 

Até eu servir eu poderia estar em casa 

Até eu fazer café 

A cama 

O sonho dos meus filhos 

Eu podia estar na casa 

Depois disso 

Eu não posso mais 

Eu não posso mais viver  
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A casa é a vida  

Construída 

Como a laje que fizemos uma vez 

Colocamos as vigas 

Para que ficasse forte 

Pensamos na proteção de todos 

Pensamos que nunca iria desmoronar 

E no dia que sai 

Tudo caiu 

Fortemente 

E deixou meu coração 

Aos escombros. 

 

“É preciso estudar constantemente como, por meio da casa, a terna matéria da 

intimidade recupera sua forma, a forma que tinha quando encerrava um calor 

primordial” (BACHELARD, 2008, p.64). Esse calor primordial que também se relaciona 

com o tempo em que se serve, se é útil, se funciona no lugar e pertence 

tranquilamente sem que se questione. A casa expulsa o filho, a mãe, quando existe 

um desconforto em suas vigas, quando algo aperta profundamente, a alma, o senso, 

a vida. 

Sobre a representação desse lugar em que habitava o “calor primordial”, 

Bachelard (2008) afirma que podemos desenhar as casas antigas para lhes dar uma 

representação. “esse documento objetivo, desligado de qualquer devaneio, é um 

documento rígido e estável que marca uma biografia (...) o devaneio volta a habitar o 

desenho exato”. 

          Durante as oficinas existiu a possibilidade de desenhar cada casa, algumas se 

recusaram e outras prontamente sentiram desejo em delinear a fala. As casas nas 

gravuras, emolduradas por cores diferentes, hora rosa, depois lilás e azul, não davam 

a dimensão que a palavra tem, mas como Bachelard (2008) diz “a representação de 

uma casa não permite que um sonhador fique indiferente por muito tempo”. Esse 

delineador do sonho, do telhado, das janelas, da porta, paredes e chão nos permite 

habitar a casa delas através da imagem. É como Bachelard cita o poeta André Lafon, 

com seus versos escritos em 1913 “Le Rêve dún Logis” e diz em uma das frases: 
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Morada pobre e secreta com ar de gravura antiga/Que só vive em mim e onde eu 

entro às vezes/Sentando-me para esquecer o dia cinzento e a chuva (BACHELARD 

apud LAFON, 2008, p. 65). 

O acolhimento do leitor como um hóspede, é também o que podemos ser 

acolhidos por Elza em sua casa rosa. A janela e a porta são convites de entrada, são 

convites ao seu imaginário, tão vivo. A partir daqui, entraremos com mais cuidado em 

cada Lar construído, em cada espaço onírico, em cada canto das casas e do 

imaginário delas.  
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CAPÍTULO IV 

 

4 AS CASAS ONÍRICAS 

 

4.1 A CASA DE ELZA 

 

Minha casa está logo ali, você está vendo? 

 

Figura 18 – Casa feita por Elza 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

Branca, cerâmica 

Dois quartos 

Uma cozinha 

Uma ponte 

Perto do Mercado da Seis 

Onde aqueles senhores 

Vendem lá 

Perto da Igreja 

 

Dormia no segundo quarto 

Tem goiabeira 
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Pé de maracujá 

E seu José comprava todo dia 

Sem flor 

Por isso sem perfume 

Pé de flor grande 

Só fazia ler 

Dava aula 

Curso primário 

Na minha casa  

Sou forte 

Na minha casa 

Sou norte35. 

 

A casa existe no devaneio. Lá, Elza caminha pelos quartos, passeia no jardim 

e cuida das plantas. Um dos afazeres que ela mais gostava era de lavar os panos de 

prato e depois dobrar um por um sentindo o cheirinho dos panos lavados. A casa, 

aparentemente pequena, segundo ela, era o reduto de encontros, de cuidados e do 

abrigo de amor. O desenho é a representação desse lugar, do encontro. Gosto de 

desenhar minha casa e ter a impressão que posso entrar nela de novo, a qualquer 

hora, a qualquer tempo. 

 

Quanto mais simples é a casa gravada, mais ela trabalha a minha imaginação 
de habitante. Ela não é apenas uma “representação”. Suas linhas são fortes. 
O abrigo é fortificante. Quer ser habitado simplesmente, com a grande 
segurança que a simplicidade proporciona. A casa gravada revela em mim o 
sentido da cabana; revivo nela a força de olhar que a janelinha tem. E vejam! 
Quando digo sinceramente a imagem, eis que sinto necessidade de sublinhá-
la. Sublinhar não será gravar escrevendo? (BACHELARD, 2008, p.66).  

 

A pergunta lançada cabe em cheio para as casas delineadas por Elza, Janete 

e Rosa. A casa do devaneio, a casa sublinhada em suas falas, são os lugares da 

morada. Mesmo asiladas, as casas primeiras, ainda respiram dentro delas, vivem, 

abrem as janelas para que se possa assistir a vida passando lá fora, para assistir ao 

sol nascendo como tanto gostava e gosta Janete. Quando a casa representa afeto 

nos braços das mães, da família, do cuidado que se tinha e se deseja ter. 

                                                           
35 Todos os poemas construídos a partir das falas são de autoria da pesquisadora. 
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Figura 19 – Casa feita na oficina onírica por Elza 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

Bachelard (2008) diz que “às vezes a casa cresce, estende-se. Para habitá-la 

é preciso maior elasticidade de devaneio, um devaneio menos desenhado”. Assim 

como ele, Manoel de Barros também estica a morada quando escreve em “Entrada”:  

 

Distâncias somavam a gente para menos. Nossa morada estava tão perto do 
abandono que dava até para a gente pegar nele. Eu conversava bobagens 
profundas com sapos, com as águas e com as árvores. Meu avô abastecia a 
solidão. A natureza avançava nas minhas palavras tipo assim: o dia está 
frondoso de borboletas. No amanhecer o sol põe glórias no meu olho. O 
cinzento da tarde me empobrece. E o rio encosta as margens na minha voz. 
Essa fusão com a natureza tirava de mim a liberdade de pensar. Eu queria 
que as garças me sonhassem. Eu queria que as palavras me gorjeassem. 
Então comecei a fazer desenhos verbais de imagens. (BARROS, 2010, p.01).  

 

Essa morada do abandono e do devaneio proporciona que a casa seja, como 

disse Bachelard (2008), a segurança e a aventura. “Ela é cela e é mundo. Transcende 

a geometria”. É essa repulsa e essa atração, o lugar de desfazimentos e de 

reconstrução. Que ao mesmo tempo o devaneio ressone no acalanto da proteção e 

do abrigo existe o lugar da repulsa e da expulsão da casa. A casa de Elza é mais 

concreta, embora o quintal seja o espaço do mundo, da distração e dos momentos de 

ensinamentos. Seus devaneios com o pé de maracujá e o cheiro que ela sente ao 

lembrar, são lugares possíveis de habitação. Lugar do ar, da respiração.  
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A casa é um ser intensamente terrestre – registra apesar disso os apelos de 
um mundo aéreo, de um mundo celeste. A casa bem enraizada gosta de ter 
uma ramificação sensível ao vento, um sótão que tem barulhos de folhagem 
(BACHELARD, 2008, p. 67). 

 

Esse barulho das folhas, o vento, o lugar do encontro debaixo da árvore sobre 

os banquinhos acomodados no jardim, a fazem delirar em verbos. Elza que fazia 

desse lugar, a possibilidade de educar e ensinar várias crianças do seu bairro a serem 

alfabetizadas, toda vez que devaneia sente o cheiro e ouve o som do lugar.  

 

Minha casa poderia ser apenas esse quintal 

Eu sei que ali era o mundo 

Eu sei que ali o vento me beijava 

Todos os dias 

E eu não me sentia abandonada 

Nenhum segundo 

 

Bachelard (2008) acredita que a casa conquista sua parcela de céu. “Tem todo 

o céu como terraço”. Assim como o quintal de Elza, como o quintal em que ela não se 

sentia abandonada nem pelo vento nos dias mais quentes. “mas um sonhador de 

casas vê casas em toda parte. Tudo serve de motivação para os sonhos de abrigo”. 

É quando diz que o poeta será sempre mais sugestivo que o filósofo. “quando o poeta 

a desdobra, a estende, ela se oferece num aspecto fenomenológico muito puro (...) os 

espaços amados nem sempre querem ficar fechados! Eles se desdobram”. 

Interessante neste capítulo, quando o próprio autor questiona se a poesia basta e 

sustenta a pesquisa. E ele mesmo responde que “um sonhador de casas vê casas em 

toda parte. Tudo serve de motivação para os sonhos de abrigo”. E nesse instante da 

leitura, é como se Bachelard pudesse entrar no Lar da Vovozinha e ler toda a poesia 

existente em cada casa, de Elza, Socorro, Francisca, Janete, Luzia. Suas leituras se 

conectam de uma maneira intensa. E a pergunta surge: seremos todos sonhadores? 

A cada casa compartilhada, emoldurada, vivida, cantada, escrita e falada, um mundo 

se abria. Eram mundos possíveis, mundos idos e vindos. Mundos em que a poesia e 

a história de vida, a energia da casa estava presente em cada cômodo do olhar e da 

língua, mesmo com as casas já idas. 

E novamente Bachelard utiliza a poesia de Rilke para emoldurar a casa já ida, 

quando em Vergers o poeta traz a nostalgia dos lugares que não foram. “Uma espécie 
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de remorso de não ter vivido assaz profundamente na velha casa acomete a alma, 

sobre o passado, submerge-nos” (BACHELARD apud RILKE, 2008, p.70). 

Um ponto importante a ser lembrado durante uma das oficinas foi o afeto a 

partir da casa. Elas que se hostilizavam durante os dias, pela divisão dos quartos, dos 

banheiros e simplesmente por ter a obrigação de dividir e não pode escolher quem 

estivesse ali. Na oficina, especialmente a última, Socorro que era sempre alvo de 

reclamações por levar os lençóis e roupas das companheiras de quarto para seu 

armário, na oficina recebeu carinho de Francisca e de Elza, uma encostou-se ao 

ombro da outra e se acariciaram como se fossem amigas de infância, debaixo da 

árvore de Elza, num lugar comum, num lugar de sonho. Essa imagem é muito bonita 

e pode ser ligada ao poder da palavra, essa memória – sonho, ser, viva. Elas se 

admiravam com o devaneio alheio e parecia ser um só. 

 

Quando duas imagens singulares, obras de dois poetas que vivenciam 
separadamente o seu devaneio, se encontram, parece que se reforçam 
mutuamente. Essa convergência de duas imagens excepcionais 
proporcionam, de certa forma, uma confirmação para a pesquisa 
fenomenológica. A imagem perde a gratuidade. O livre jogo da imaginação já 
não é uma anarquia (BACHELARD, 2008, p. 73). 

 

A casa de Elza e seu quintal e janelas, se aproximam da casa de Janete, 

quando as duas gostavam de esperar o dia ir embora e de ver o dia nascer na janela 

refletido nas folhas no quintal. As duas trouxeram a janela imaginária para o Lar. 

Quando Elza disse: 

 

Dessas janelas 

Fatigadas de azul 

Deixo meus olhos voarem 

Para bem longe 

Como era antes 

Como é agora 

Enquanto sonho 

Lembro. 

 

Então, se mantivermos o sonho na memória, se ultrapassarmos a coleção 
das lembranças precisas, a casa perdida na noite dos tempos sai da sombra, 
parte por parte. Nada fazemos para reorganizá-la. Seu ser se reconstitui a 
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partir de sua intimidade, na doçura e na imprecisão da vida interior. Parece 
que algo fluido reúne nossas lembranças. (Bachelard, 2008, p. 71). 

 

As janelas têm esse papel de ligação entre o mundo externo e a vida interna 

da casa. É da janela que abrimos a visão para o dia nascer, para iluminar a casa 

inteira. Em Lavoura Arcaica um dos princípios da construção 36da fotografia era 

trabalhar a luz natural durante as filmagens e perceberam que através das portas e 

janelas que conseguiriam essa ligação, esse lugar em que a luz é também o suporte 

de revelação e de esconderijo. A luz que entra pela janela pode tanto revelar o lado 

solar dos objetos e das pessoas que estão na casa, como também pode gerar 

sombras enormes e esconder partes da dimensão de tudo.  

 

4.2 A CASA DE JANETE 

 

Quando eu era pequena, tinha quatro anos, meu sonho era acordar todo dia e 

ver o dia amanhecer. 

 

Figura 20 – Casa feita por Janete na oficina onírica 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

A casa de Janete também tem a janela e a árvore no quintal como a de Elza. 

Era lá que sua mãe deixava ela ficar quietinha para ver o dia nascendo ou morrendo. 

                                                           
36 Informação retirada dos créditos extras do DVD do filme “Lavoura Arcaica” de Luiz Fernando 
Carvalho com entrevistas com o diretor de fotografia Walter Carvalho.  
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Sua maior saudade é dos pais. Ter os pais perto no devaneio da infância é a grande 

fuga e felicidade de Janete.  

 

Gosto do cheiro que tinha quando eu abria as janelas 

Cheiro de mato 

De rua 

De gente passando e chamando por mamãe 

Chamar por mamãe 

É minha grande saudade 

Chamar por papai também 

Eles são dentro de mim 

Como eram dentro da casa 

De antes 

Como éramos enquanto eu vivia lá 

Hoje sou saudade 

E a chamo todos os dias 

Da janela que lembro 

De lá de fora 

De longe 

Às vezes até grito 

Como quando criança 

Mamãe! 

Para ver se ela ainda pode responder 

E dizer: oi 

Vai ficar tudo bem 

Olhe sua janela. 

 

A casa mãe, materna é o berço de Janete. Sua morada primeira, colorida, a 

casa amarela, outras vezes verde, a faz respirar. Bachelard pergunta se para quem 

sabe escutar, a casa do passado não é uma geometria de ecos? E complementa “As 

vozes, a voz do passado, ressoam de formas diferentes no grande aposento e no 

quartinho” (BACHELARD, 2008, p.74). E coloca uma “ordem” das lembranças difíceis. 

Primeiramente a tonalidade da luz, depois os doces aromas dos quartos vazios. E 
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Janete trouxe a lavanda da mãe, além da luz da janela. A lavanda é para ela, o lugar 

de encontro.  

 

Era quando ela passava 

Nela e em mim 

Deixando tudo perfumado 

O lençol, meu braço e o cabelo dela 

E hoje quando sinto esse cheiro 

Mamãe passa de novo sua lavanda 

Aqui dentro de mim. 

 

A lavanda ficava sempre na cômoda do quarto da mãe. E ninguém podia mexer, 

além da mãe de Janete, que logo ouvia sua voz recomendando “menina! Não mexa 

na colônia!”. “Será possível, mais além, reconstituir não simplesmente o timbre das 

vozes, a “inflexão das vozes queridas que se calaram”, mas também a ressonância 

de todos os quartos da casa sonora?”, indaga Bachelard (2008). Os cheiros que 

ativam esse encontro são possíveis para além da psicologia. São possíveis pela 

poesia, pelo cheiro ativado da saudade. Mesmo morando por mais de dez anos no 

Lar da Vovozinha, Janete ainda sonha com sua casa própria. A casa que seria como 

a dos pais eram para ela e ali ela poderá ter filhos e viver. Janete tem mais de sessenta 

anos e por motivos de distúrbios mentais foi aceita quando ainda não era anciã. Por 

isso ela é tida, ainda, como a mais nova, como a menina do Lar. E quando perguntam 

qual sua idade, ela imediatamente responde: 28 anos. Eternamente 28 anos. Ela não 

muda de idade há dez anos ou mais. Ela nunca teve namorado ou casou e sua idade 

mental é de uma menina de doze anos. Uma das mais ativas do Lar, ela consegue 

controlar quem são as cuidadoras de plantão, quem são as enfermeiras, nome, 

horários de chegada e horário de ir. Ela sabe a escala completa do Lar. Gosta muito 

de morar lá, mas sente muita saudade de sua casa. 

 

Penso em ir embora um dia 

Voltar pra minha casa 

Lá que tem todo mundo 

Me esperando 
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E me dando carinho 

Lá vou ter meu quarto 

Todo rosa 

Com cama de tecido 

Rosa 

Com travesseiro  

Rosa 

E com tapete 

Rosa 

Eu serei feliz lá 

Lugar cheio de janelas 

E uma porta só. 

 

“Por vezes, a casa do futuro é mais sólida, mais clara, mais vasta que todas as 

casas do passado. No oposto da casa natal trabalha a imagem da casa sonhada”. 

(BACHELARD, 2008, p.74). Bachelard chama a velhice de “entardecer da vida” e 

acredita que as escolhas neste entardecer continuam firmes como antes com algumas 

diferenças: 

 

No entardecer da vida, com uma coragem invencível, dizemos ainda: o que 
ainda não fizemos será feito. Construiremos a casa. Essa casa sonhada pode 
ser um simples sonho de proprietário, um concentrado de tudo que é 
considerado cômodo, confortável, saudável, sólido ou mesmo desejável para 
os outros. (...) Talvez seja bom guardarmos alguns sonhos para uma casa 
que habitaremos mais tarde, sempre mais tarde, tão tarde que não teremos 
tempo para construí-la. (BACHELARD, 2008, p. 74).  

 

O entardecer da vida é variável. Depende da maneira como encara de frente o 

sol, assim como Le Foucault de La Rochele já citado nesta Tese, “para o sol e para a 

morte não se pode olhar de frente”. Janete está sempre esperando renovar-se ao ver 

o movimento do sol, o amanhecer.  

 

Penso em renovar as tardes usando passarinhos... 

(Manoel de Barros) 
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Janete guarda sua casa desde criança dentro do quarto no asilo. Ela diz que tem dias 

que acorda e olha para a janela e lembra quando gostava de ver o sol nascendo e 

morrendo, assim como acontece no Lar da Vovozinha.  

Parece que posso trazer minha casa de volta 

 

Na janela 

A casa de volta 

Aqui dentro 

A casa de volta 

Que ainda resta. 

 

Ela ainda deseja voltar para casa, mas mesmo se não puder voltar, sonha em 

construir a casa do mesmo jeito que era quando criança. De colocar a janela no 

mesmo lugar da sala, na tentativa de passar no quarto dela e ver a mãe acenando 

com a cabeça. Quando eu puder, terei minha casa, do jeito que era quando criança. 

Vou casar, construir todinha, assim como papai fez com mamãe. Construir os quartos, 

a sala, o banheiro, a sala, tudo colorido e com janelas. As janelas são as mais 

importantes para o dia entrar, para o dia acordar a gente. 

 
Talvez seja bom guardarmos alguns sonhos, para uma casa que habitaremos 
mais tarde, sempre mais tarde, tão tarde que não teremos tempo para 
construí-la. Uma casa que fosse final, simétrica à casa natal, prepararia 
pensamentos e não mais sonhos, pensamentos graves, pensamentos tristes. 
Mais vale viver no provisório do que no definitivo. (BACHELARD, 2008, p.75).  

 

Para a imaginação não é necessário construção. A casa existe sem que se 

precise de tijolos, tintas e chão. Ela existe, é onírica e respira dentro de Janete. Como 

disse Bachelard (2008) “Assim, a casa sonhada deve ter tudo. Por mais amplo que 

seja o seu espaço, ela deve ser uma choupana, um corpo de pombo, um ninho, uma 

crisálida. A intimidade tem necessidade do âmago de um ninho”. 

O ninho de Janete, a janela, lugar de acolhimento e também a cama ao lado da 

sua mãe, que ela tanto gostava. Desde que seus pais morreram, ela sempre tenta 

arrumar a cama da mesma maneira, como sua mãe deixou na sua casa natal. Era lá 

seu acolhimento, seu lugar de encontro. “E muitos sonhadores querem encontrar na 

casa, no quarto, uma roupa que se ajuste a eles”. E o lar, acaba “desajustando” essa 
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roupa. A roupa que lhes cabe, o armário, o lençol, a cama, são dados sem escolha de 

cor, tamanho ou mesmo localização. Ali, é obrigatório sonhar o quarto que é dado.  

Nas últimas entrevistas, Janete estava quase todas às vezes em sua cama. Ela 

disse que era culpa de um resfriado simples que a pegou nas últimas semanas, 

embora a palavra que ela mais disse foi saudade. Saudade dos pais, saudade da vida 

anterior, saudade de si. Ela sempre pergunta a quem chega se a pessoa ainda tem 

mãe. Essa referência é para ela algo muito importante para o início de um diálogo. 

Para ela, quem tem mãe, tem o mundo, tem o acolhimento, tem a certeza de estar 

aportada. Na última vez que viu sua mãe, Janete lembra de como estava o céu de sua 

janela, um tanto cinza, um tanto chuvoso. Não me lembro do dia bonito, não me lembro 

de nada colorido. 

Bachelard (2008) escreve que “a acolhida da casa é tão total que o que se vê 

da janela pertence à casa”. A modificação de fora, é também a de dentro. A casa é 

universo, a casa de Janete é seu universo, mesmo sem existir fisicamente, a casa, 

sua mãe, seu pai e sua infância. Todos ainda vivem. 

 

Figura 21 – Casa da Janete 

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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4.3 A CASA DA ROSA 

 

Meu sonho era brincando com outras crianças  

 

Figura 22 – Casa da Rosa 

.  

Fonte: Arquivo da autora. 

 

Rosa veio do Amazonas. Sua infância beirada a rio e muita plantação, abraçava 

o quintal em suas lembranças. Com traços indígenas fortes em seu rosto, a cabeça 

baixa quase o tempo inteiro, não permite muito o encontro com seus olhos. Das vezes 

que ergueu a cabeça para que fosse possível o encontro com seus olhos, os estímulos 

foram as palavras casa e sonho. O quintal para ela é seu mundo. Ela gosta de lembrar 

das cirandas, cantou algumas acompanhada das outras colegas que pareciam dançar 

com a alma. Na construção de sua casa onírica, o interior da casa é ignorado, só 

existe o lado externo. Lá está sua liberdade, seus desejos mais puros e sua vontade 

de voar. Rosa não teve filhos e permaneceu por muito tempo, morando em uma casa 

humilde ou como ela mesma disse repetida vezes: “muito pobre”.  
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Casa acanhada 

Pobre 

Muito pobre 

Cor de madeira 

Sem tinta 

Cor de nada 

Casa acanhadinha 

Mas o quintal 

Era verde 

E tinha planta 

E flor 

E vento 

Muito vento 

Quando eu brincava de voar. 

 

Em “A Dialética do Exterior e do Interior”, Bachelard (2008) faz uma analogia 

do exterior e do interior, com o pensamento do ser e o não-ser, o aberto e o fechado, 

juntamente a uma crítica de ser uma teoria fechada e que é necessário o espaço para 

se desenhar o infinito. O exterior da casa de Rosa é como um passeio pelo seu ser. 

Ela que sentia na casa “acanhada” e sem vida um desejo de explorar o quintal para 

ouvir cantigas e comer frutas do pé, sentiu o desejo de alimentar-se dessa terra.  

 

Como quer que seja, o interior e o exterior vividos pela imaginação não podem 
mais ser tomados em sua simples reciprocidade; por conseguinte, não 
mencionando mais o geométrico para expressar as primeiras expressões do 
ser, escolhendo pontos de partida mais concretos, mais 
fenomenologicamente exatos, perceberemos que a dialética do exterior e do 
interior se multiplica e se diversifica em inúmeros matizes. (BACHELARD, 
2008, p. 219). 

 

Bachelard traz o questionamento sobre esse drama da geometria entre dentro 

e fora e questiona: “onde devemos habitar?”. Nesta reflexão, nos traz a ideia de bem 

e mal e o equívoco que é a separação disso. “O medo é aqui o próprio ser. Então, 

para onde fugir, onde se refugiar? Para que exterior poderíamos fugir? Em que asilo 

poderíamos refugiar-nos?” (BACHELARD, 2008, p.221). Esse refúgio era o quintal de 

Rosa, lugar de merecimento, lugar de encontros com o que não se podia durante o 
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dia e a vida diária. A vida diária, ali, tinha sua pausa, como o amor para Guimarães 

Rosa, uma pausa na loucura da vida.  

 

Tive uma vida muito dura 

Muito amarga 

E o quintal 

Confortava os pés 

Com as folhas no chão 

Onde deitava também meu pensamento. 

 

Rosa tentou por várias vezes desenhar sua casa, mas o que conseguiu foi 

repetir a palavra “casa”, trêmula, por algumas sílabas. Casaasacasasacasa.Essa 

tentativa foi finalizada com uma angústia de não conseguir cumprir com o desenho. 

Ela se dizia sentir triste por não poder me trazer sua casa, por não conseguir escrever 

sua casa como Elza e como Janete e nem tampouco de conseguir escrever a palavra 

casa, grifada em caneta homônima de seu nome, Rosa. A página em branco habitava 

a possibilidade de imaginar a casa que quiséssemos com suas frases, com suas 

sílabas e encantamento. Quando terminou com a folha quase toda em branco e a 

palavra casa escrita repetidamente em sua última sílaba, Rosa chorou. Chorou porque 

esqueceu como escreve a palavra casa e acreditava que a pessoa que incentivou o 

desenho e a escrita ficaria decepcionada com seu esquecimento: 

 

Estou triste 

Esqueci tudo 

Esqueci até a palavra 

Esqueci a palavra 

Que mais gostava 

E agora você vai ser reprovada 

Por mim 

E pela vida 

Por mim 

E pelo meu esquecimento 

Até que você também esqueça. 
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Figura 23 – Casa da Rosa 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

Figura 24 – Oficina onírica 

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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“Mas, se a casa é um valor vivo, é preciso que ela integre uma realidade. É 

preciso que todos os valores tremam. Um valor que não treme é um valor morto” 

(BACHELARD, 2008, p.73). O quintal de Rosa treme. Ele respira em seu olhar, seu 

gesto em suas mãos. É como se o acompanhasse dentro do asilo, estendendo-se em 

seu quarto e seus dias. A casa de Rosa integra uma irrealidade, assim como sugere 

Bachelard, essa casa que grita em sua memória, viva e silente. Quanto ao desenho, 

quase vazio de Rosa, a dificuldade em desenhar o quintal e toda sua casa, deixando 

a palavra viva, soa também como alento para sua imaginação. A não concretude de 

seu imaginário permitiu o quintal livre, habitável da criança que existe em cada um, 

um tanto nela quanto em quem cria o quintal, o banco, a árvore, a vida.  

Bachelard cita sra. Balif em seu artigo escrito no catálogo De Van Gogh et 

Seurat aux Dessins d´enfants,sobre a coleção de Françoise Minkowska de desenhos 

de crianças polonesas e judias que sofreram com o nazismo. Quando ela fala sobre a 

casa desenhada ser um espaço de teste de reflexo do ser sonhador da casa. E ela 

diz: Pedir a criança para desenhar a casa é pedir-lhe para revelar o sonho mais 

profundo em que ela deseja abrigar sua felicidade; se for feliz, saberá encontrar a 

casa fechada e protegida, a casa sólida e profundamente enraizada”. (BACHELARD 

apud MINKOWSKA, 2008, p.84). Essa revelação da intimidade é ainda um lugar 

pouco explorado por Rosa. A casa como um estado de alma está guardado, bem 

guardado nela, como se pudesse ter um cadeado em mãos firmes, como as chaves 

penduradas em seus pescoços, diariamente. 

 

Figura 25 – Chaves no pescoço 

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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4.4 A CASA DA FRANCISCA 

 

Não tenho sonho não... Mas gostava de catar caju no mato. 

Deixei minha casa bem arrumadinha para voltar. 

 

Francisca é uma das moradoras mais recentes do Lar. Sua chegada, já contada 

aqui, aconteceu porque sua filha não tinha mais condições de deixá-la sozinha em 

casa. Antes de chegar ao Lar, ela cozinhava todos os dias, além de costurar algumas 

roupas. Sustentou e criou quatro filhos costurando, praticamente sozinha, sempre 

muito sozinha. Sobre sua casa, ela lembra pouco. E lembra com pouca felicidade; 

precisava trabalhar desde muito pequena e a casa era refúgio dos dias e do corpo 

exausto.  

 

Não me peçam para ser  

Não me peçam para morrer de novo 

Queria lápis, escola e sonho 

E a vida me deu trabalho, agonia e choro 

Não me peçam para ser 

De novo 

Essa criança que sentia dor 

No corpo, nos pés, na alma 

Essa criança ainda resta aqui 

Enquanto quer morrer 

De novo. 

 

Seu semblante triste é quebrado quando lembra da alegria em catar caju no 

mato. De saborear o caju doce, lugar de calma e tranqüilidade. Sua vida sempre 

marcada pelo trabalho, não lhe permitiu sonhar muito. Como ela mesma disse “não 

tenho e nunca tive sonho”. A vida não lhe deu espaço para sonhar. Mas quando o caju 

entra em sua imagem de criança, ela sorri. Sorri e balança a cabeça dizendo sim. 

Esquece de querer morrer. Francisca é uma das moradoras que mais perdeu o sorriso 

durante o asilamento. Ela diz que desde que chegou lá, sua vida esqueceu de existir. 

Já não sei mais sorrir, já não sei mais dizer nada com nada. Parece que morri desde 
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o dia que cheguei aqui. Parece que nem viva estou. Quando falamos da infância e 

dos seus filhos, ela pergunta: Quer acabar de me matar de vez, é? Não. Matar não é 

uma escolha. Viver sim. E voltamos aos poucos a saborear o caju. A linha de tricô foi 

levada para a oficina propositalmente. E conectou a todas durante a oficina. Mas para 

Francisca, tocar na linha é ter o poder de criar nas mãos. Ela que teceu os vestidos e 

roupas de todos os seus filhos e dos filhos de várias pessoas, hoje não consegue mais 

sonhar e tem dificuldade em sorrir. São raros seus sorrisos, muito raros. 

 

A linha, verde 

Me alinhavou ao passado 

Vestido bordado 

Da filha, da neta 

Menos o meu 

Sempre sem acabamento 

A linha, verde 

Cor de esperança 

Me costurou ao ninho 

Lugar de refazimentos. 

 

As fazendas em que trabalhava enquanto pequena, parecia não ter fim para 

Francisca. Eram imensas. E é engraçado que tinha vezes que tava tão quente na 

fazenda que eu acreditava estar vendo o mar. Bem grande, demorei para ver o mar 

de verdade.  

Sua vista, já cansada, sorri apertada quando lembra da confusão. O mar dentro 

da fazenda era engraçado. O mar dentro de sua cabeça era mais bonito que na 

televisão. Sempre com a chave do seu armário pendurada no pescoço, Francisca teve 

recomendação da filha em nunca dar sua chave para ninguém. Tudo o que pertence 

a ela está guardado ali. Algumas roupas, poucos anéis, uns pedaços de lembranças 

já amarelecidas. Assim com os armários de tantas outras moradoras.  

 

O armário e suas prateleiras, a escrivaninha e suas gavetas, o cofre e seu 
fundo falso são verdadeiros órgãos de vida psicológica secreta. Sem esses 
“objetos” e alguns outros igualmente valorizados, nossa vida íntima não teria 
um modelo de intimidade. São objetos mistos, objetos-sujeitos. Tem, como 
nós, por nós e para nós, uma intimidade (BACHELARD, 2008, p. 91). 
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O sonhador de palavras sempre tem algo guardado, escondido e em um lugar 

de reservas. No Lar, a ordem é manter seu armário trancado. Ninguém tem o direito 

de abrir a não ser a própria moradora, um familiar muito próximo ou os trabalhadores 

da casa. Por mais que o Lar seja um espaço de compartilhamentos e pouca 

intimidade, os armários reservam essa pequena intimidade.  

 

Guardo no armário 

Algumas fotografias 

Pedaços de linhas partidas 

Tecido para roupa e o sorriso 

Alguns dias esquecidos 

Outros desaparecidos 

E uns outros que poderão chegar 

 

Guardo no armário 

Minha alma 

Um pedaço de cada filho 

E o amor, já esquecido 

Faz tempo 

Na última gaveta 

Dentro de mim. 

 

Esse espaço do armário em que não se pode abrir para qualquer um, como cita 

Bachelard através de Milosz “o armário está cheio do tumulto mudo das lembranças”. 

(BACHELARD, apud MILOSZ, 2008, p.92). E acaba reconhecendo a memória como 

um armário. Guardiã da chave do seu armário, a única ligação com o mundo externo 

e sua casa antiga é o armário. Guardar a camisola, o pente, o shampoo, creme de 

cabelo, fotografias, cartões de aniversário e alguns postais são como relicários. 

Aqueles espacinhos da gente reservados em pequenos lugares, mesmo que já 

esquecidos.  

Nesse espaço de reservas, a chave está sempre em um lugar muito seguro. 

Preso em um cordão de cor forte e fluorescente e só sai do pescoço no horário do 

banho. Francisca não tira nem para dormir. É a segurança de não ser violada, mais 
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uma vez. De não ter seus pertences – pontes para sua memória – roubados. Embora 

exista entre as colegas de quarto uma disputa visível de espaço e ocupações, é 

importante lembrar que: “Toda intimidade se esconde” (Bachelard, 2008, p.100). 

Toda intimidade é um abrigo. Toda intimidade é um lugar de reservas e espaço 

onírico. Um devaneio particular que é tocado a cada abertura do cadeado, a cada 

porta, a cada brecha aberta.  

Para encostar a porta da casa de Francisca, um poema de Iracema Macedo37, 

pelo desejo de estar segura, pelo desejo dela em retornar a ser. 

 

Prisões 

 

Antes eu era o incêndio 

Agora faço seguro contra fogo 

Contra roubos 

 

Eu mesma era furacão 

Eu mesma roubava 

Agora apaziguo tudo e tranco 

 

Antes eu era as perdas 

Agora sou vista pelo bairro, precavida, 

Comprando cadeados sob medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 MACEDO, Iracema. A Invenção de Eurídice. Rio de Janeiro: Palavra, 2004.  
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4.5 A CASA DE SOCORRO 

 

Estou esperando ainda ter um sonho. 

 

Figura 26 – Socorro durante a oficina onírica 

 
Fonte: Arquivo da autora. 

 

Com pouca fala e pouca participação nas oficinas, Socorro que não teve filhos, 

lembra de sua mãe e sua irmã e diz que sua casa era como um ninho. Um ninho de 

amor, pequeno e como um lugar de estar quieta. A casa branca com janelas cinzas, 

não deviam em nada para os ninhos. E o interessante é que Socorro, assim como os 

pássaros, tem a mania de buscar em outros armários fios de vida, restos de tecidos, 

botões, linhas para aninhar-se. Ela que nunca teve muita companhia, sente desejo em 

buscar nos armários alheios, materiais para sua própria construção. Em uma das 

entrevistas, uma das senhoras foi reclamar que Socorro havia aberto seu armário e 

retirado uma camisola. A outra senhora demonstrando bastante chateação, batia com 

a bengala na cadeira de rodas como um ato de protesto. Socorro dava com os ombros 

e reagia como se não fosse com ela, naturalmente. Ela precisava buscar nos espaços 

alheios maneiras de complementar seu próprio espaço. Somente o seu não lhe 

bastava. Não lhe basta.  
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Nada mais absurdo, positivamente falando, do que as valorizações humanas 
das imagens do ninho. Para o pássaro, o ninho é indiscutivelmente uma 
cálida e doce morada. É uma casa de vida: continua a envolver o pássaro 
que sai do ovo. Para este, o ninho é uma penugem externa antes que a pele 
nua encontre sua penugem corporal. Mas que precipitação em fazer de uma 
coisa tão pobre uma imagem humana, uma imagem para o homem! 
Sentiríamos o ridículo da imagem se comparássemos realmente o “ninho” 
bem fechado, o “ninho” bem quente que os namorados se prometem, com o 
ninho real perdido entre a folhagem. (BACHELARD, 2008, p. 106). 
 

O ninho de Bachelard (2008) tem no “ninho vivido” uma imagem fracassada, 

porém tem no ninho encontrado uma imagem de descoberta. Como se fosse um 

passaporte para a infância e ao sonho. “A infância que deveríamos ter tido. Raros são 

aqueles dentre nós a quem a vida deu a plena medida de sua cosmicidade”. 

(Bachelard, 2008, p. 106). Socorro talvez não tenha a medida de sua cosmicidade. 

Mesmo tendo no ninho sua morada da infância e adolescência, hoje ela tem por 

princípio recolher restos dos outros para preencher em si mesma. É como se pudesse 

costurar uma colcha inteira com cada retalho roubado das colegas ou mesmo construir 

seu ninho com os galhos, folhas e fuligem “colhidos” dos espaços dos outros. É da 

falta do seu ninho que ela constrói um mundo novo. A cada dia. Por isso ela esquece 

com tanta freqüência. Lembra pouco do que lhe resta e se apega muito ao que pode 

construir, mesmo que isso doa a outras pessoas. Como se ela tivesse (re) construindo 

seu ninho “tarde demais”. “Quantas vezes, no meu jardim, conheci a decepção de 

descobrir um ninho tarde demais. Chegou o outono, a folhagem já se torna menos 

espessa. No ângulo de dois galhos, eis um ninho abandonado. Então eles estavam 

lá, a mãe e os filhotes e eu não os vi!”. (Bachelard, 2008, p.106). O ninho vazio tem a 

tônica de entrar para a categoria dos objetos, como assinala Bachelard, porém o 

despertamento do imagético é muito além do objeto. O que fica do ninho quando os 

pássaros vão embora? O que resta da casa quando todos partem? Sobre os ninhos, 

Socorro gosta de dizer que sua casa era semelhante. Que sua casa poderia ser o que 

fosse, tinha aconchego, seja onde fosse.  

 

O ninho tecido pelas mãos de minha mãe 

Fazia adormecer a irmã e o medo 

Era duas da manhã 

E eu não queria que tudo dormisse 

Era tão quente o calor no colo 

O ninho 
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Que meus pés se cobriam com meias 

Imaginárias 

Se cobriam com chamas 

Nunca acesas 

Era frio 

E a noite  

Despencava sem vazio 

Nenhum.38 

 

Figura 27 – Ninho de pássaros 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

A visão do ninho e do calor dele era para Socorro um refúgio. Na oficina, a fuga 

para esse lugar tão distante abria espaço garantido para um pequeno sorriso. É o 

lugar que ela ainda sonha em voltar, o sonho que a aguarda e vice versa. “Se 

voltarmos à velha casa como quem volta ao ninho, é porque as lembranças são 

sonhos, é porque a casa do passado se transformou numa grande imagem, a grande 

imagem das intimidades perdidas” (BACHELARD, 2008, p.112). 

 

A casa-ninho nunca é nova. Poderíamos dizer, de um modo pedante, que ela 
é o lugar natural da função de habitar. Volta-se a ela, sonha-se voltar como o 

                                                           
38 Poema criado livremente a partir da fala de Socorro nas oficinas. 
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pássaro volta ao ninho, como a ovelha volta ao aprisco. Esse signo da volta 
marca infinitos devaneios, pois os regressos humanos acontecem de acordo 
com o grande ritmo da vida humana, ritmo que atravessa os anos, que luta 
pelo sonho contra todas as ausências. Nas imagens aproximadas do ninho e 
da casa repercute um componente íntimo de fidelidade. (BACHELARD, 2008 
p.111) 
 

Para ela, a casa da infância e da adolescência tinha cheiro de céu. Era como 

um lugar de entrega e conforto. Um lugar em que as pessoas podiam olhar no olho da 

outra e sentir abrigo: 

 

Vivia em sol maior 

Em vida 

Plena 

Vivia 

Em ninho 

Sonho 

Sorte 

Vivia 

Hoje tudo é sonho 

Ninho vazio 

Descontentamento. 

 

À espera de um sonho, Socorro revira as roupas das companheiras de quarto, 

desorganiza os armários alheios e remonta em sua imensidão o espaço de dentro a 

partir do outro. Revive e demora nisso, escolhendo o sonho do outro, roubando sonhos 

alheios para construir o seu próprio. É nesse espaço em que a divisão deveria ser 

respeitada que o cuidado com o ninho alheio é violado, desmontado, esquecido. Já 

que o asilo lhe dá sobrevivência, mas não sonho, sua tentativa de escapar de si, 

buscando o outro atrapalha a dinâmica diária do lugar. “Assim, contemplando o ninho, 

estamos na origem de uma confiança no mundo, recebemos um aceno de confiança, 

um apelo à confiança cósmica”. (Bachelard, 2008, p.115). Ao citar o poeta Adolphe 

Shedrow em que sonha com um “ninho em que os tempos não dormiam mais” e 

sonhou também com “um ninho em que as árvores repeliam a morte”. Esses ninhos 

idos, são como os espaços de Socorro ao relembrar o colo da mãe e da irmã que não 

tem mais. Esse colo já ido, assim como o ninho vazio. 
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Tanto o ninho como a casa onírica e tanto a casa onírica como o ninho – se 
é que estamos na origem de nossos sonhos – não conhecem a hostilidade 
do mundo. A vida começa para o homem com um sono tranqüilo e todos os 
ovos dos ninhos são bem chocados. A experiência da hostilidade do mundo 
– e consequentemente nossos sonhos de defesa e de agressividade –são 
posteriores. Em seu germe, toda vida é bem-estar. (BACHELARD, 2008, 
p.115). 

 

A hostilidade de Socorro está em realinhar seu ninho através das linhas 

deixadas por outras pessoas. Em seu ninho, ainda vivo, sua mãe e sua irmã lhe dão 

colo e acalentam nos dias de asilamento. Esses dias em que o afeto é raro e o desejo 

de roubar a intimidade alheia lhe custa muito caro.Custam-lhe acusações, indiferença, 

rejeição. Em seus dias, as acusações são diárias, mesmo que nem tenha sido ela. 

Porém o ninho, construído e reconstruído a cada segundo, com tecidos, linhas e até 

alimentos, são como a casa reconstruída em seu armário, seu ninho. “O ninho é um 

buquê de folhas que canta. Participa da paz vegetal. O ninho é um buquê de folhas 

que canta. Participa da paz vegetal. É um ponto no ambiente de felicidade das grandes 

árvores”. (Bachelard, 2008, p. 115). 

 
O pássaro construiria seu ninho se não tivesse seu instinto de confiança no 
mundo? Se escutarmos esse apelo, se fizermos desse abrigo precário que é 
o ninho – paradoxalmente, sem dúvida, mas sob o próprio impulso da 
imaginação – um refúgio absoluto, voltaremos às fontes da casa onírica. 
Nossa casa, captada em seu poder de onirismo, é um ninho no mundo. 
(BACHELARD, 2008, p. 115). 

 

A casa onírica de Socorro, essa construção feita como o ninho, é seu mundo, 

sua história, seu esquecimento e suas lembranças. Esse lugar em que a palavra é 

também a arquitetura e a ausência de sonho é um suporte para a paciência. Ela 

espera o sonho, ainda, apesar de tudo. Ela espera a casa pronta, o ninho, o desejo 

de reconstrução. Ela diz que tem dias que dorme por lá e sempre passa por lá e 

sempre depois das seis horas sente a presença da mãe perto, “é quando me sinto 

feliz”: 

Minha casa 

É ainda vazia 

Diferente da delas 

É o vazio dela 

Que deixa espaço 

Para construir 
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Um mundo 

Um vento 

Ou um infinito 

Não tenho problemas de espaços 

Está tudo aberto 

Vou aos poucos 

Inserindo as linhas 

As dores 

E as risadas 

E deixo aqui 

A desconstrução 

Da camisola de seda 

Perdida 

E da tampa do bule 

E da caneta 

Sem tinta 

É assim minha casa 

O espaço do nada 

Pronto para ser tudo. 

Ainda.39 

 

A sua casa onírica tem armário, camas, roupas limpas e uma parte pintada de 

lilás, mas o banheiro ela não consegue ver, “pode ser do jeito que puder”. A sala podia 

ter uma cadeira para o pai, embora o pai nunca estivesse lá. “Ele gosta de estar na 

praça e não comigo, aprendi a ter a presença de sua ausência”. Esse ninho, possível 

é o mundo que Bachalerd (2008) traz, o ninho40 construído com retalhos e ausências 

e não se desfaz. 

 

 

 

 

                                                           
39 Poema construído a partir das falas colhidas de Socorro. 
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4.6 A CASA DE LUZIA: A CONCHA 

 

“Minha casa é a mão do meu filho” 

 

Luzia como já dissemos anteriormente, foi levada ao asilo pelas mãos do filho. 

Ele que é engenheiro e não teve mais condições de cuidar da mãe, preferiu que ela 

fosse cuidada por outras pessoas. No início das entrevistas, Luzia ainda respondia, 

porém se incomodava logo com as perguntas e se retirava. Era natural dela o desejo 

de ir embora de seu próprio passado. “não quero falar sobre isso”. E se retirava de 

perto. Com pouco contato com as outras companheiras de quarto, Luzia escolheu 

isolar-se. Ela que antes era bem firme e com os olhos vivos, em pouco tempo passou 

a andar pelos cantos do Lar da Vovozinha. Sua tristeza é aparente, reflete em tudo. 

Desde a hora das refeições, às brincadeiras e até mesmo na sua participação no 

circuito de fisioterapia que acontece em dias alternados. Ela se mostra cansada e 

impaciente. Rejeita qualquer tipo de contato com a pesquisadora. No início ela se 

abriu e disse que era delegada em São Paulo e que tinha medo que alguma das 

companheiras descobrisse. Por ser alguém muito visada, sua vida não deveria ser 

exposta, por segurança pessoal. Mesmo assim, contou que foi em São Paulo que 

viveu seus melhores dias e teve sua melhor casa. Não só a mais bonita, mas a mais 

afetuosa. Mesmo trabalhando em um espaço doloroso, como delegada, a casa era o 

abraço, a concha, nas horas raras em que pudesse estar. O delicado estar, seu 

adormecimento. Lá, desenharam e construíram a casa geometricamente como 

sonharam. “E tudo ficou lá, mas ainda está aqui”. “A concha corresponde um conceito 

tão claro, tão firme, tão rígido que, não podendo simplesmente desenhá-lo, o poeta, 

reduzido a falar dele, a princípio fica com um déficit de imagens”. (Bachelard, 2008, 

p.118). A casa concha alcança a perfeição nas cores, na beleza, na geometria e, de 

tão perfeita, se torna um lugar inabitável.  

 

A fenomenologia que quer viver as imagens da função de habitar não deve 
entregar-se às seduções das belezas exteriores. Em geral, a beleza 
exterioriza, incomoda a meditação da intimidade (...) Será possível que um 
ser viva na pedra, nesse pedaço de pedra? Esse espanto, quase não 
tornamos a senti-lo. A vida desgasta rapidamente os primeiros espantos. 
Aliás, para uma concha “viva”, quantas conchas mortas! Para uma concha 
habitada, quantas conchas vazias” (BACHELARD, 2008, p.119).  
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 A casa de Luzia era praticamente inabitada. Seu trabalho diário não permitia 

permanecer na casa. “A casa ali era a memória, como é hoje. Porque eu sentia 

vontade de estar e não podia”. A estadia na concha e a estadia em seu colete à prova 

de balas lhe eram semelhantes. Trabalhar como delegada numa cidade em que a 

insegurança gritava, a casa era aconchego, mas também necessitava de blindagens. 

“já que o habitante da concha espanta, a imaginação, logo fará saírem da concha 

seres espantosos, seres mais espantosos que a realidade” (BACHELARD, 2008, 

p.119). Por ser uma das moradoras mais fechadas do Lar, Luzia provoca rejeição nas 

outras moradoras. Ela mesma se distingue dos outros por acreditar que sua função 

no passado não é compatível para conviver com outras pessoas de “níveis” de vida 

diferentes do dela. Para Bachelard, tudo é dialética no ser que sai de uma concha. “E 

como ele não sai inteiro, o que sai contradiz o que fica fechado”(Bachelard, 2008, 

p.120). Esse imaginário de Luzia moldado para acreditar ser “superior”, ou seja, maior 

do que as outras moradoras, encontra harmonia com a dialética do pequeno e do 

grande apresentada por Bachelard. “A dialética do ser livre e do ser acorrentado”. 

Essa em que a imaginação aumenta e leva aos excessos. “Há ideias que sonham”. E 

ela se aumenta, a todo instante.  

 

Dois andares 

Mármore 

Vidros blindados 

Carpete no chão 

Salas amplas 

Duas 

Ou eram três? 

Um quarto com chão de tábua corrida 

Móveis projetados 

A perfeição sonhada 

Tudo de linho 

E geométrico 

Um sonho 

Muito meu 

Todo meu. 
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Bachelard em consonância com Robinet (2008), traz um trecho de seu livro em 

que o autor trabalha com a idéia de que os fósseis são pedaços de vida, e ecoam por 

toda a eternidade enquanto houver reconstruções. “poderíamos dizer que 

interiormente o homem é um acúmulo de conchas” ou como escreve Manoel de Barros 

(2010): 

 

Este ermo não tem nem cachorro de noite. 

É tudo tão repleto de madeiras. 

Só escuto as paisagens há mil anos. 

Chegam aromas de amanhã em mim. 

Só penso coisas com efeitos de antes. 

Nas minhas memórias enterradas 

Vão achar muitas conchas ressoando... 

Seria o areal de um mar extinto 

Este lugar onde se encostam cágados? 

Deste lado de mim parou o limo 

E de outro lado uma andorinha benta. 

Eu sou beato nesse passarinho.  

 

O ressoar das conchas, o fechado que precisa ser aberto, esse lugar em que a 

concretude transmite segurança e precisão, ao mesmo tempo é frágil e carrega todos 

os lamentos passados. Assim como a segurança de Luzia,  

 

A natureza obtém depressa demais a segurança da vida fechada. Mas o 
sonhador não pode acreditar que o trabalho terminou quando as paredes 
estão firmes; e é assim que os sonhos construtores de concha dão vida e 
ação às moléculas tão geometricamente associadas. Para eles, a concha, no 
próprio tecido de sua matéria, é viva. (BACHELARD, 2008, p.126).  

 

Assim como as conchas do caracol são “sublimes motivos de contemplação 

para o espírito” (Bachelard, 2008, p.129), o crescimento profissional de Luzia esteve 

por muito tempo atrelado ao seu mundo de concreto. Era este seu engrandecimento, 

seu desejo de “subir na vida” ultrapassou as prioridades do espírito. A casa, a 

perfeição, a segurança, assim como o caracol deram espaço para um vazio. Citando 

novamente Manoel de Barros quando diz que: “Caracol é uma solidão que anda na 

parede”. Essa solidão acompanhada por Luzia em seu caminhar oblíquo pelas 
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paredes do lar lhes dão um peso quase insuportável de difícil carregamento. Sua 

natureza não sorri, rejeita. Rejeita as companheiras de quarto, rejeita a oficina de 

poesia, rejeita o dia bonito e até a fisioterapia. A rejeição é seu norte, como se ela 

pudesse compor um quadro de Hieronymus Bosch. Como escreveu Bachelard: 

“Sabemos bem que é preciso estar só para habitar uma concha. Vivendo a imagem, 

sabemos que aceitamos a solidão”. (Bachelard, 2008, p.134). 

Sua solidão é antiga. Desde quando chegava do trabalho em São Paulo, no frio 

e não tinha quem a acolhesse. De tanto trabalho, faltou afeto, como ela mesma 

acredita. 

 

Carreguei a casa nas costas 

Ia gritando pelas ruas 

O nome de ninguém 

Desci cansada do metrô 

Do trem 

E percebi que ninguém me esperava mais 

Ninguém 

Voltei para tocar as paredes 

Insones 

De minha casa 

Quase abandonada 

E percebo calmamente 

Agora 

Depois de tudo 

Que o abandono sou eu 

E mais nada. 

 

Luzia sorri pouco. Não se alegra mais com quase nada. A sua única vontade 

é que seu filho retorne. Que ela possa conviver novamente em sua família. Porém, faz 

tempo que o filho não a visita. E essa ausência é o recorrente durante os dias de 

asilamento. O retorno, tão aguardado, é driblado por mentiras constantes sobre a 

visita e a competição das companheiras de quarto sobre quem recebe mais visitas.  
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Muitos desconhecidos se tornam “parentes” com o passar do tempo e é a 

espera que torna os dias mais aceitáveis, mesmo que Luzia busque mais suporte nos 

cantos do Lar do que em braços alheios. Sobre essas intimidades, Bachelard (2008), 

traz no capítulo “Os Cantos” que “todo canto de uma casa, todo ângulo de um quarto, 

todo espaço reduzido onde gostamos de encolher-nos, de recolher-nos em nós 

mesmos, é, para a imaginação, uma solidão, ou seja, o germe de um quarto, o germe 

de uma casa”. (Bachelard, 2008, p.145). Esse lugar do recolhimento é alento para 

Luzia que aos poucos se mantém em pé devido aos cantos e aos corrimãos dos 

corredores do Lar.  

 

Nunca reparei nos cantos de minha morada 

Hoje é só o que tenho 

Asseguro  

E escorro calma 

Entre o corrimão e a alma 

Não consigo mais ver o céu 

Nem as cercas 

Só o branco da tinta 

Se é que é branca mesmo 

Estou com um véu nos olhos 

E nas mãos 

E me seguro nos pedaços de cimento 

Que restaram como mãos. 

 

“O canto é assim uma negação do Universo. No canto, não falamos a nós 

mesmos. Se nos lembramos das horas do canto, lembramo-nos de um silêncio, de 

um silêncio dos pensamentos” (BACHELARD, 2008, p.146). Os cantos como refúgios 

e também a ligação com a falta de visão para enxergar bem o chão e o caminho, 

levam Luzia a experimentar mais os cantos que as próprias cadeiras dispostas para 

as conversas. Ela rejeita as conversas e mergulha num silêncio, um universo 

particular.  

A consciência de estar em paz em seu canto propaga, por assim dizer, uma 
imobilidade. A imobilidade irradia-se. Um quarto imaginário se constrói ao 
redor do nosso corpo, que acreditamos estar bem escondido quando nos 
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refugiamos num canto. As sombras logo se tornam paredes, um móvel é uma 
barreira, uma tapeçaria é um teto. Mas todas essas imagens imaginam 
demais. E é preciso designar o espaço da imobilidade fazendo dele o espaço 
do ser. (BACHELARD, 2008, p.146).  

 

Ao citar Sartre e Milosz, Bachelard (2008) abre uma reflexão sobre a dificuldade 

em aproximar o ser e o escrever. Porém no Lar, embora exista a escritura, a poesia, 

ela está costurada pelo depoimento e a emoção da história, da memória. “Então, no 

fundo de seu canto, o sonhador recorda todos os objetos de solidão, os objetos que 

são lembranças de solidão e que são traídos unicamente pelo esquecimento, 

abandonados num canto”. (Bachelard, 2008, p. 151). O que é chamado de “armário 

de lembranças”, esses cantos, são também os lugares de abrigos ou lugar de guardar 

saudade. “À imobilidade condensada associam-se as mais longínquas viagens num 

mundo desaparecido. Em Milosz, o sonho vai tão longe no passado que atinge uma 

espécie de transcendência da memória”.  

A memória, como já escrevemos, é um lugar que pode ser habitado, violado e 

também esquecido. No livro “Lavoura Arcaica” de Raduan Nassar, André começa a 

história jogado no canto de um quarto, depois de ter ido embora de casa por sentir 

amor pela irmã Ana. Criado em uma família complexamente patriarcal, ele resolve 

fugir de casa para desviar desse amor insustentável e proibido. Abrigado pelos cantos, 

ele transcende em sua dor através do espaço: 

 
Desde minha fuga, era calando minha revolta (tinha contundência o meu 
silêncio! Tinha textura a minha raiva!) que eu, a cada passo, me distanciava 
lá da fazenda, e se acaso distraído eu perguntasse “para onde estamos 
indo?” –não importava que eu, erguendo os olhos, alcançasse paisagens 
muito novas, quem sabe menos ásperas, não importava que eu, caminhando, 
me conduzisse para regiões cada vez mais afastadas, pois haveria de ouvir 
claramente de meus anseios um juízo rígido, era um cascalho, um osso 
rigoroso, desprovido de qualquer dúvida: “estamos indo sempre para casa” 
(NASSAR, 1998, p. 34). 

 

Todos os dias ao redor da mesa, o pai fazia os sermões sobre os valores da 

família. “E me lembrei que gente sempre ouvia nos sermões do pai que os olhos são 

a candeia do corpo, e que se eles eram bons é porque o corpo tinha luz, e se os olhos 

não eram limpos é que eles revelavam um corpo tenebroso” (NASSAR, 1989, p.13). 

E a casa abandonada era também a que André reconstruía no canto distante. E o 

desejo do retorno à casa natal fazia dele um ser atormentado e ao mesmo tempo 

diferente. 
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É a volta para casa que todas sonham. É a volta para seus lares que os dias 

no Lar teve como cuidado de construir casa por casa. Bachelard (2008) aponta que 

mesmo aprisionado num canto, num lugar estreito de dentro ou dos cantos da casa, 

da vida ou do mundo, a paz existe. “Nesses ângulos, nesses cantos, parece que o 

sonhador conhece o repouso intermediário entre o ser e o não-ser. Ele é o ser de uma 

irrealidade. É necessário um acontecimento para lançá-lo fora” (BACHELARD, 2008, 

p.153). 

Luzia, Francisca, Janete, Elza, Rosa e Socorro lançaram-se fora do Lar da 

Vovozinha quando construíram suas casas oníricas. Essas vividas intensamente nas 

oficinas e levadas para as camas, arrastadas com fios invisíveis em suas mãos. Como 

se pudéssemos perceber o seu peso e sua leveza. É nessa “imensidão íntima” que, 

como queria o poeta Rilke, “o mundo é grande, mas em nós ele é profundo como o 

mar”, citado por Bachelard caminhamos pelos cômodos internos de cada ser com a 

licença poética e a iluminação do espaço.  

 

Pela simples lembrança, longe das imensidões do mar e da planície, 
podemos, na meditação, renovar em nós mesmos as ressonâncias dessa 
contemplação da grandeza. Mas trata-se realmente de uma lembrança? A 
imaginação, por si só, não poderá aumentar ilimitadamente as imagens da 
imensidão? A imaginação já não será ativa desde a primeira contemplação? 
De fato, o devaneio é um estado inteiramente constituído desde o instante 
inicial. Não o vemos começar; e no entanto ele começa sempre da mesma 
maneira. (BACHELARD, 2008, p. 190).  

 

Todas as casas construídas são imensidões. Rotas de fuga, lugares habitáveis. 

Mesmo com uma tristeza aparente – durante muitas partes do dia - nas oficinas de 

poesia, através dos elementos, acontecia um desligamento do mundo de fora e um 

mergulho na imensidão de dentro. “A imensidão está em nós. Está ligada a uma 

espécie de expansão de ser que a vida refreia, que a prudência detém, mas que 

retorna na solidão”. (Bachelard, 2008, p.190). No lugar de tijolos e cimento, a 

expansão da infância, dos sonhos, do desejo de ter uma casa, ultrapassam qualquer 

geografia ou limites e linhas traçadas. A palavra e seu poder de construção, sua 

imensidão atravessa qualquer lógica e tempo e Bachelard atenta para que não seja 

comparado à ancestralidade. No capítulo da Imensidão Íntima, da Poética do Espaço, 

Bachelard escreve que “a floresta é um estado de alma” (Bachelard , 2008, p. 192), 

pois na fenomenologia a floresta tem uma imagem já velha, aquela em que a memória 

ultrapassa a própria idade de quem está em devaneio. No Lar, ultrapassar qualquer 
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linha geográfica ou concreta é encontrar o vasto mundo de cada uma. A palavra 

vastidão é lida por Bachelard (2008) utilizando o poeta Baudelaire, quando vasto é um 

“vocábulo da respiração”. “Portanto, poderíamos dizer, no estilo filosófico, que a 

imensidão é uma “categoria” da imaginação poética e não somente uma ideia geral 

formada na contemplação de espetáculos grandiosos”. (BACHELARD, 2008, p.203). 

A imensidão das casas construídas dentro do lar proporcionou revelações e gestos 

não vistos antes. Como afagos, sorrisos, desejos, cuidados. Mas, para além disso, 

também proporcionou alguns centímetros de angústia, quando construíram ninhos, 

caminhavam por canteiros e abriram seus cofres e seus armários, numa dança íntima 

e profunda quase inatingível antes. “Um dos encantos da fenomenologia da 

imaginação poética é poder viver uma nuança nova diante de um espetáculo que 

convida à uniformidade, que se resume numa ideia. Se a nuança é sinceramente 

vivida pelo poeta, o fenomenólogo está certo de captar um ponto de partida da 

imagem” (BACHELARD, 2008, p. 208).  

Bachelard diz ainda que “a imensidão no deserto vivido repercute numa intensidade 

do ser íntimo” (Bachelard , 2008, p.209). Os desertos vividos no Lar e as imagens 

produzidas são imensidões que permanecerão aqui. Elas vivenciaram cada canto 

desse deserto, cada canto desse mar e com a forma inaugural que elas criaram, sem 

que houvesse qualquer tipo de aprofundamento psicológico, como pedia Bachelard. 

As casas adentradas, os sonhos e os dias vividos foram reinaugurados pela 

pesquisadora. Que em um ato quase insano de produzir poesias a partir das imagens, 

reconstruiu suas casas e suas histórias, sem que tirasse delas as frases construídas 

e suas imagens. Para Elza, os lírios de seu jardim, os livros de Olavo Bilac e a demão 

de tinta de sua casa próxima à caixa d´gua. Estão vendo? Para Rosa os piões rodados 

em seus quintais e mundos, ao chão de terra batido e as saias rodadas, a simplicidade 

de existir, de ser, mesmo em meio a uma vista de palafitas e choros. Para Francisca, 

seu filho de volta, o colo dele, mesmo que imaginário. Ela não pode se despedir, então 

que as costuras da vida trançadas por suas mãos cansadas relembrem de sua luta e 

alegria ao ver e sentir todos criados, mesmo que eles nunca mais retornem. Para 

Socorro, sonhos, sonhos, sonhos, o beijo de sua irmã e os ninhos absolutos 

adornados com as linhas alheias. Para Luzia, horizontes e estradas, sorte para os dias 

e abraços diários. Para Janete, por fim, infinitas janelas que possam amanhecer e 

anoitecer os dias e a vida. Para elas, o infinito e toda a saudade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU O ENCOSTAR DA PORTA 

 

Depois de entrarmos em diferentes casas, com diferentes texturas, cores, 

desejos, sonhos, tamanhos, o que resta é habitar. Revirar os sentidos e respirar os 

cômodos, as varandas, janelas, portas, cantos, conchas, ninhos, ventos. Durante o 

processo da escrita, muitos poetas também visitaram as casas de Rosa, Janete, Elza, 

Luzia, Francisca e Socorro. E embora representadas por elas, as casas são do 

universo. Ao caminhar e tropeçar por alguns corredores, a poesia de Mario Quintana 

“Poema da Gare do Astapovo”, veio forte como o desejo de cada uma delas: 

 

Poema da Gare do Astapovo 

O velho Leon Tolstoi fugiu de casa aos oitenta anos  

E foi morrer na gare de Astapovo! 

Com certeza sentou-se a um velho banco, 

Um desses velhos bancos lustrosos pelo uso 

Que existem em todas as estaçõezinhas pobres do mundo, 

Contra uma parede nua... 

Sentou-se... e sorriu amargamente 

Pensando que 

Em toda a sua vida 

Apenas restava de seu a Glória, 

Esse irrisório chocalho cheio de guizos e fitinhas 

Coloridas 

Nas mãos esclerosadas de um caduco! 

E então a Morte, 

Ao vê-lo sozinho àquela hora 

Na estação deserta, 

Julgou que ele estivesse ali à sua espera, 

Quando apenas sentara para descansar um pouco! 

A Morte chegou na sua antiga locomotiva 

(Ela sempre chega pontualmente na hora incerta...) 

Mas talvez não pensou em nada disso, o grande Velho, 

E quem sabe se até não morreu feliz: ele fugiu... 
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Ele fugiu de casa... 

Ele fugiu de casa aos oitenta anos de idade... 

Não são todos os que realizam os velhos sonhos da infância! 

 

Esse desejo de voltar para casa, de fugir é latente. Embora a maioria das vezes, 

aceitar o espaço seja a única maneira de manter-se vivo. Estar vivo, pelo que 

conseguimos refletir é muito mais do que um pulsar de um coração ou uma respiração. 

É ocupar os espaços de maneira autônoma e verdadeira. É ter a permissão do sonho, 

da construção de suas casas e suas vidas. É poder abrir uma porta, entrar na cozinha 

e fazer o almoço, coar seu café, retirar uma toalha da mesa ou até mesmo colocar os 

pés para cima da mureta sem que ninguém diga: tire! É ser, existir, resistir... 

Com a escritura das casas oníricas, a memória/sonho foi ativada e assim o 

afeto e o encantamento aconteceram demoradamente durante o tempo em que foi 

possível acessar o imaginário. Talvez, seja o momento das instituições se 

reencantarem e buscarem seus espaços de sonho e de afeto em meio ao movimento 

brutal da horizontalização das 24 horas.  

Durante toda a pesquisa o livro “Lavoura Arcaica” de Raduan Nassar (1998) 

esteve presente a cada pedido de retorno a casa, delas e de mim. E o capítulo seis, 

especialmente, é uma das maneiras que encontrei para findar o que não tem fim. 

“Estamos indo sempre para casa”.  
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APÊNDICE A - METODOLOGIA DAS OFICINAS DE POESIA E CRONOGRAMA 

 

A ideia de levar a oficina de poesia para o campo da investigação, veio do 

experimento feito em novembro de 2010, quando houve o convite para elaborar uma 

oficina de poesia no Solar Bela Vista durante o mês de novembro inteiro no projeto 

“Arte Ação”, pensado pelo grupo de teatro da Casa da Ribeira. Vinte pessoas se 

inscreveram e montei a oficina tendo como princípio as sensações do corpo humano, 

os cinco sentidos, tato, audição, olfato, paladar e visão. A cada semana, a oficina tinha 

um tema que era ligado aos quatro elementos da natureza: Terra, Água, Ar e Fogo. 

Então levava o elemento e a partir dele e dos poemas escolhidos os participantes 

experimentavam a poesia no corpo. A primeira semana foi a Terra, quando os poemas 

de Manoel de Barros, Cecília Meirelles, Carlos Drummond foram experimentados 

lembrando a infância. A casa que eles moraram quando crianças, o sabor desse lugar, 

o som desse lugar, qual a sensação que traz no corpo. O experimento começava as 

14h e terminava as 16h, quando eram recepcionados um a um na sala e deitados no 

chão, sempre sendo tocados por objetos ligados ao elemento. Este primeiro eram 

pedras, flores e terra. Às 16h parávamos com a audição e experimento dos poemas 

que eram lidos um por um e acontecia um intervalo. Logo depois às 16h20, todos 

eram recepcionados novamente, mas desta vez eles escreviam todas as sensações 

que tiveram durante o percurso da oficina. A segunda semana, os poemas foram 

relacionados ao fogo, na terceira semana ao ar e por último à água, quando foi 

trabalhado o mar.  

Como o resultado da oficina e a produção de poemas e imagens colhidos, 

houve a proposta de levar a mesma metodologia para o Lar da Vovozinha, desta vez 

tendo como foco a construção de suas casas oníricas. O primeiro momento foi 

direcionado a ambientação dentro do Lar. Reconhecimento do espaço, observação, 

diálogos constantes com a direção da casa, além da assistente social, psicólogos e 

cuidadores que estavam diariamente com as idosas. Este primeiro período durou três 

meses. Começou em fevereiro de 2014 com término em maio de 2014. Neste período 

a pesquisadora permanecia no Lar durante três a quatro horas em períodos alternados 

durante a semana, fazendo anotações sobre os horários, hábitos e rotina. Após esse 

período em setembro de 2014 iniciaram as primeiras entrevistas em profundidade que 

duraram até setembro de 2015. Durante um ano, as entrevistas tinham como base as 



133 
 

 
 

suas histórias de vida, cotidianos, dores, amores, passado e presente. As entrevistas 

tiveram como ponto de partida três perguntas: “Quem é você?”, “Qual seu maior 

sonho”? e “Do que sente mais saudade?”. A partir dessas três perguntas, a entrevista 

fluía por diferentes caminhos. Muitas vezes acontecia o desejo de partir da 

entrevistada sem qualquer resposta. A maior dificuldade de colher dentro do campo 

no Lar da Vovozinha foi a inconstância das entrevistadas durante as visitas. Em alguns 

momentos elas estavam dispostas a falar e outras aparentemente cansadas e sem 

desejo. A primeira a querer contar sua história foi Elza que em alguns minutos já 

estava disposta a abrir sua vida. Com uma memória muito boa e declaradamente 

apaixonada por poesias, Elza sempre trazia algo novo. As entrevistas aconteceram 

na parte da tarde uma vez por semana com alguns intervalos. Existiram dias em que 

não existia uma linha sequer de colheita das palavras. Mas eram dias importantes 

para sentir que o tempo dentro de um asilo é muito diferente do tempo cotidiano das 

ruas, do abrir e fechar dos sinais, apesar de terem horário para tudo, cada uma tem 

seu tempo e seu ritmo. Elza gostava muito de conversar, sentia falta disso em casa. 

E aconteceram alguns momentos que foram lidos livros de poesia como o de Olavo 

Bilac em cima da cama. Quando percebi já era hora de fechar o Lar. Eu mesma perdia 

o tempo, já estava completamente entregue ao tempo delas. O tempo dentro de um 

asilo é algo que merece ser estudado, por respeitar o tempo do corpo já cansado, a 

respiração lenta, as pernas que não respondem aos desejos de correr, embora elas 

ainda desejem correr, pular, saltar como crianças, não podem.  

Depois de Elza, Luzia e Francisca que tinha chegado no asilo fazia pouco 

tempo se prontificaram em conversar. Luzia menos envolvida do que Francisca, 

porém as duas responderam as três perguntas e sentiram vontade de permanecer. 

Em alguns momentos, como foi descrito durante o processo da Tese, elas sentiam 

receio em responder ou mesmo doía muito falar sobre o passado e principalmente 

relembrar dos filhos que não voltaram mais ou não voltam com a freqüência que elas 

queriam. Luzia e Francisca durante um ano de observação foi perceptível a falta de 

vontade em continuar a viver, o que elas mesmas relataram, porém esse desejo era 

aceso durante as oficinas oníricas, o que tornava o trabalho mais prazeroso. Depois 

de Elza, Francisca e Luzia, se aproximaram e se abriram para o diálogo. Luzia mais 

resistente e Francisca com mais vontade de conversar. Logo depois, Janete que 

dorme no mesmo quarto de Elza, entrou espontaneamente para a entrevista. Ela que 
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sempre estava sorridente disse ter sido um momento muito prazeroso falar de sua 

história. Rosa e Socorro que sempre estavam por perto durante as entrevistas 

também se aproximaram espontaneamente. As entrevistas foram feitas 

individualmente e duravam de uma a duas semanas com cada uma, acompanhando 

seus horários e respeitando seus momentos. Por isso demandou tempo mais longo 

do que as oficinas.O objetivo das entrevistas longas foi o de retirar elementos 

possíveis para a montagem das oficinas de poesia que aconteceram seis meses 

depois. E teve como foco a escolha de dez mulheres, porém durante as oficinas 

apenas seis se disponibilizaram a permanecer. 

Figura 28      Caderno utilizado para a colheita dos dados qualitativo 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

As oficinas oníricas 

Depois de um ano de visita e escrevendo sobre suas histórias, medos, desejos 

e sonhos, revelados a partir das entrevistas em profundidade, consegui colher alguns 

elementos importantes para utilizar como ponto de partida para as oficinas oníricas, 

assim como foi feito na metodologia das oficinas de poesia já descrita aqui. Cinco 

elementos foram essenciais para começar as oficinas que tiveram como duração três 

dias seguidos. Os elementos escolhidos foram: Novelo de tricô (linhas de costura); 

água; alfazema/lavanda, frutas (caju e goiaba), pião e som de pássaros.  
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A linha verde serviu como ligação entre elas, quando elas iam falando e 

passando o novelo nas mãos uma das outras. O que teria como força o tato e o 

respeito no local de fala de cada uma. Porém a linha deu problema devido a elas 

começarem a sentir ciúmes e queriam ficar mais tempo com a linha.  

 

Figura 29 – Novelo 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

A Lavanda foi utilizada passando nas mãos e a água nos pés como um ritual, 

também estimulando os sentidos, olfato e tato e permitindo um relaxamento e a 

sensação de estarmos todas no mesmo espaço. Ao começar a oficina o som dos 

pássaros foi constante através de um áudio com sonoridade do canto do bem-te-vi. O 

pião foi levado em desenho e as frutas somente comentadas, pois não houve a 

liberação de experimento devido a nenhum visitante pode alimentar as idosas. O 

interessante é que os elementos que não eram físicos tinham possibilidade de 

diferentes texturas, gostos e cheiros.  

Com os elementos era perguntado sobre o sonho de cada uma e logo depois 

começava a construção de suas casas. Como eram as casas antes e como são as 

casas que elas querem morar no futuro. (As descritas durante a escritura desta) 
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Primeiro dia da oficina:14/03/2016 

(Dinâmica de introdução como suporte para a construção das casas) 

 

Dinâmica de envolvimento e toque entre as participantes. Estiveram presentes 

Socorro, Francisca, Elza, Rosa, Janete e Luiza (que ficou por pouco tempo e só 

retornou no outro dia de oficina). 

 

Figura 30 – Oficina onírica 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

As cadeiras foram dispostas em forma circular para que todas se olhassem e 

pudessem compartilhar seus pensamentos/imaginário. O interessante é que durante 

as entrevistas de profundidade, elas falavam em não gostar das colegas e se sentiam 

mal perto uma das outras. Mas durante as oficinas, conforme os elementos iam sendo 

colocados e serviam como estimulo para a criação das casas elas se tocavam nas 

mãos e aconteceram alguns momentos de deitar a cabeça no ombro da colega ao 

lado ou tocavam nas mãos uma das outras. A oficina teve início às 9h e terminou às 

11h.  
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Figura 31 – Oficina onírica 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

15/03/2016: Casa/Sonho 

 

Neste dia foi repetida a mesma introdução da oficina passada, mas com foco 

maior na arquitetura das casas oníricas. Cada uma construía sua casa com palavras 

a partir dos estímulos dados. Qual o cheiro da sua casa? A textura da parede? O teto? 

O quintal? Tem quintal? Varanda? Quem mora nessa casa? Quem vive nela? Qual a 

cor dela? O que você vê pela janela? Eram perguntas lançadas e respondidas para a 

construção do último capítulo. Cada uma respondia no seu tempo e a oficina durou 

duas horas tendo início às 9h e terminando às 11h. 

 

16/03/2016: Fechamento da oficina/desenhos 

 

        O último encontro culminou com a socialização das casas e dos desenhos e teve 

uma dinâmica mais livre de compartilhamento das casas. Cada uma contava sobre 

sua casa construída e quando iriam morar nela. Todas afirmaram que em breve. 

Foram distribuídos canetas e lápis coloridos e papéis em branco dispostos na mesa 

ao lado do círculo para quem se sentisse com desejo de desenhar e concretizar a 

casa no papel. Francisca, Luzia e Socorro não quiseram.  
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Esta última oficina também teve duração de duas horas das 9h às 11h. Os horários 

foram escolhidos devido ao horário livre das atividades do lar. A dinâmica da 

fisioterapia e dos cursos que existem no asilo geralmente acontece no turno 

vespertino. 

Por ter surtido um efeito positivo, as oficinas continuarão mesmo depois do 

fechamento deste trabalho.  

 

Figura 32 – Oficina Onírica  

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


