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RESUMO 

 
 

 

Este trabalho pretende analisar, na ficção de Dalton Trevisan e de Clarice Lispector, 
particularmente os contos Clínica de Repouso, 92, Feliz aniversário e Viagem a Petrópolis, a 
representação da velhice, procurando identificar, comparativamente, tanto a semelhança 
quanto as singularidades das obras, no que tange à problemática da velhice mediante a 
ideologia da realidade social moderna e o modo como a literatura internaliza-a. O trabalho 
procura mostrar que a literatura também assume uma função social, na medida em que 
estimula o leitor para uma maior percepção do mundo e de si mesmo, dando destaque as 
características irônicas dos contos em estudo para dar ênfase ao tema discutido. Para discutir a 
representação da velhice, o presente estudo toma como principais referências o pensamento de 
Simone Beauvoir em A velhice (1990) e Ecléa Bosi em Memórias e Sociedade, Lembranças 
de Velhos (1994). Para discutir a questão em torno das relações entre literatura e sociedade, 
ficção e realidade, tomamos como teoria as reflexões de Antonio Candido, presentes 
principalmente no livro Literatura e Sociedade (2006), o pensamento de Raymond Williams 
em Cultura e Materialismo (2011) e Pável Nikoláievich Medviédev, em O método formal 
nos estudos literários: introdução crítica a uma poética sociológica (2012). No que tange 
as marcas ou dimensões irônicas dos contos, analisar-as-emos sob à luz dos conceitos de 
Soren Kierkegaard em O conceito de ironia: constantemente referido a Socrátes (2013) e 
Bete Brait em Ironia em perspectiva polifônica (2008). A discussão compreende o modo 
como a sociedade industrial, sendo guiada pelo prisma da aceleração e do capital tecnológico, 
transforma o velho em sinônimo de decadência, colocando-o à margem desse novo 
desenvolvimento. O idoso, na contemporaneidade, reflete olhares e perspectivas de análise 
social, que estão pautadas dentro da categoria trabalho, e, diferentemente das sociedades 
ocidentais modernas, nas sociedades tradicionais é visto como ente conhecedor e responsável 
maior pela experiência adquirida e acumulada a ser transmitida a gerações futuras. Os contos 
analisados, Clínica de Repouso, 92, Feliz aniversário e Viagem a Petrópolis, revelam a 
incorporação dos maus tratos e a falta de respeito para com os mais velhos, fazendo-nos 
refletir acerca da realidade social moderna, assunto caro à sociedade. 

 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: velhice, literatura, modernidade, sociedade. 



 
ABSTRACT 

 
 

 

This thesis aims to analyze, in the fiction of Dalton Trevisan and Clarice Lispector, 
particularly the short stories Rest Home, 92, Happy Anniversary e Trip to Petrópolis, the 
representation old-age, trying to identify, comparatively both the similarity and singularities of 
the works, refers to the problem of old-age through the ideology of modern social reality and 
the way in which literature internalizes it. The paper seeks to show that literature also assumes 
a social function in that it stimulates the reader to a greater perception of the world and of 
himself, highlighting the ironic characteristics of the stories being studied to emphasize the 
theme discussed. To discuss the representation of old-age, the present study takes as main 
references Simone Beauvoir's thought in The Coming of Age (1990) and Ecléa Bosi in 
Memories and Society, Memories of the Old (1994). In order to discuss the relationship 
between literature and society, fiction and reality, we take as a theory the reflections of 
Antonio Candido, present mainly in the book Literature and Society (2006), the thinking of 
Raymond Williams in Culture and Materialism (2011) and Pável Nikolayev Medvedev, in  
The formal method in literary studies: critical introduction to a sociological poetics 
(2012). Regarding the ironic marks or dimensions of the short stories, we will analyze them in 
the light of Soren Kierkegaard's concepts in The concept of irony: constantly referred to 
Socrates (2013) and Bete Brait in Ironia in polyphonic perspective (2008). The discussion 
includes the way in which industrial society, guided by the prism of acceleration and 
technological capital, transforms the elderly into a synonym of decadence by placing it on the 
margins of this new development. The elderly, in contemporary, times reflect perspectives of 
social analysis, which are based on the category of work and unlike modern Western societies, 
in traditional societies is seen as knowledgeable and responsible greater by the acquired and 
accumulated experience to be transmitted to future generations. The short stories analyzed, 
Rest Clinic, 92, Happy Birthday e Trip to Petrópolis, reveal the incorporation of mistreatment 
and lack of respect for elders, making us reflect on the modern social reality, expensive subject 
to society. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

O presente trabalho focaliza a literatura brasileira em sua articulação com a sociedade 

no cenário moderno e contemporâneo, analisando o modo como o texto literário, enquanto 

tecido artístico-cultural, congrega em sua estrutura um componente de representações sociais e 

históricas. O pressuposto é de que o literário faz vibrar relações com a realidade social, pela lei 

de seu movimento e não por invariantes, de modo que lhe é possível extrair a autonomia, “mas 

não o que lhe é heterogêneo” (ADORNO, 2003). Em tal perspectiva, sem deixar de ser 

mediada pela norma estética, a ficção moderna torna-se crítica da sociedade e sua abertura ao 

social não reduz a especificidade de sua linguagem, antes eleva a um esforço de interpretação 

do mundo, conforme Merquior (1997). A partir dessa compreensão, nosso interesse é analisar, 

na ficção de Dalton Trevisan e de Clarice Lispector, em particular os contos Clínica de 

Repouso, 92, Feliz aniversário e Viagem a Petrópolis, a representação da velhice, procurando 

identificar tanto suas semelhanças quanto suas singularidades. O trabalho compreende a 

problemática da velhice mediante a ideologia da realidade exterior ao texto literário, 

observando o modo como a literatura internaliza-a. Nesse caso, o método de estudo adotado na 

presente dissertação procura articular literatura, ideologia e vida social, explorando a velhice 

como núcleo temático comum às obras analisadas. 

 
 
 

Para discutir a questão em torno das relações entre literatura e sociedade, ficção e 

realidade, tomamos como aporte teórico e crítico as reflexões de Antonio Candido (2006), 

presente principalmente no livro Literatura e Sociedade, o pensamento de Raymond 

Williams (2011) em Cultura e Materialismo e as sistematizações teóricas de Pável 

Nikoláievich Medviédev (2012) presentes em sua obra O método formal nos estudos 

literários: introdução crítica a uma poética sociológica. Para estudar as narrativas sobre as 

dimensões irônicas, utilizaremos os conceitos de ironia de Soren Kierkegaard (2013) em O 

conceito de ironia: constantemente referido a Socrátes e Bete Brait (2008) em sua obra 

Ironia em perspectiva polifônica. Ressalta-se que as sistematizações teóricas desses 

estudiosos da literatura trazem como entendimento comum a visão da literatura como 

expressão de linguagem que tem suas linhas internas próprias, sendo, ao mesmo tempo, capaz 

de se abrir ao mundo social e histórico, portanto, fazendo articular o componente interno da 

obra com o componente social – o contexto histórico. Daí nosso interesse em investigar como 
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os contos de Dalton Trevisan e de Clarice Lispector trazem como unidade temática a 

representação da velhice em face do que a realidade social moderna ocidental criou em torno 

do velho, diferentemente de outras culturas mais tradicionais. 

 
É importante enfatizar que o idoso fora do contexto da sociedade industrial é ainda 

muito valorizado, mesmo com a perda de sua utilidade física, a sua memória lhe restitui a 

importância perdida. Nessas circunstâncias, o idoso passa a ter a função de lembrar, de ser 

responsável pela memória da família, de um grupo ou da sociedade. Enfim, o idoso começa a 

desempenhar outro papel de tamanha importância, comparado ao que fazia anteriormente, 

para a manutenção da memória social. É, assim, considerado em sociedades mais tradicionais, 

ainda fora do alcance do processo de modernização e do regime do capital tal qual ocorre no 

ocidente, como um ser possuidor de valor, visto como agente do conhecimento e como 

transmissor de experiências para outras gerações. A esse respeito, como afirma Bergson: 

 
 
 
 

Nas tribos primitivas, os velhos são os guardiões das tradições, não só porque eles a 
receberam mais cedo que os outros mas também porque só eles dispõem do lazer 
necessário para fixar seus pormenores ao longo de conversações com outros velhos, 
[...] também estimamos um velho porque, tendo vivido muito tempo, ele tem muita 
experiência e está carregado de lembranças. (BERGSON apud BOSI, 1994, p. 63) 

 
 
 
 

Destacando ainda o poder do velho de tornar presente o que já se ausentou, Bosi é 

elucidativa ao afirmar: 

 
 
 
 

[...] sem os velhos, a educação dos adultos não alcança plenamente: o reviver do que 
se perdeu, de histórias, tradições, o reviver dos que já partiram e participam então de 
nossas conversas e esperanças; enfim, o poder que os velhos têm de tornar presentes 
na família os que se ausentaram, pois deles ainda ficou alguma coisa em nosso hábito 
de sorrir, de andar. (BOSI, 1994, p. 74) 

 
 
 
 

Com os velhos é que se pode promover a continuidade da cultura e da educação da 

gente adulta do presente e das gerações futuras, pois permitem, em sua experiência, reviver o 

que já passou, como as histórias e tradições de um tempo ido, mas que permanecem, de 

alguma maneira, nos rastros de suas lembranças partilhadas. A memória dos velhos e a 

valorização da tradição na literatura africana constituem a identidade de um povo que valoriza 
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a cultura da oralidade e reluz uma maneira de preservar a ancestralidade. 

 

Sem perder de vista a própria particularidade do universo literário, o que se pretende 

aqui é analisar como os contos aludidos compreendem e incorporam valores, princípios, 

contexto social e direitos humanos, direitos esses que servem de base para os demais ramos 

que regem a vida em sociedade, seja ele no âmbito penal ou civil, tendo em vista seu campo de 

estudo direcionado para os direitos básicos das pessoas, como a liberdade de pensamento, 

expressão e crença, a propriedade, a moradia, a educação e a liberdade de ir e vir. Nessa 

direção, a literatura é vista como uma fonte primordial de exteriorizar e propagar o 

conhecimento na sociedade, fundamentos e princípios dos direitos humanos, sempre 

objetivando a formação de cidadãos mais conhecedores de seus direitos e na formação de uma 

sociedade mais justa e igualitária. De acordo com Todorov (2009, p. 31), em Literatura em 

perigo, a literatura, para além da visão estritamente estruturalista que tomou a literatura como 

realidade autônima, conduz o leitor ao conhecimento de uma realidade exterior. Nessa 

perspectiva, o verdadeiro sentido da obra literária “[...] não se resume ao juízo puramente 

subjetivo do aluno”, já que comporta “um trabalho de conhecimento”. Trata-se de considerar 

como a literatura, à sua maneira, possibilita “encontrar um sentido que permite ao leitor 

compreender melhor o homem e o mundo, para nela descobrir uma beleza que enriça sua 

existência” (ibid, p. 33). Ainda seguindo essa linha de pensamento do crítico em questão, 

podemos dizer que “o conhecimento da literatura não é um fim em si, mas uma das vias régias 

que conduzem à realização pessoal de cada um” (ibid, p. 33). 

 
A fim de analisar os contos de Dalton Trevisan e de Clarice Lispector, à luz dessas 

reflexões, esta dissertação encontra-se dividida em três seções: a primeira, intitulada 

Literatura e Sociedade: conhecendo o método e o objeto de estudo está subdividido em: 

“Considerações acerca da Função Social da Literatura”, “Literatura: forma de expressão e 

centro de conhecimento” e “Considerações acerca da natureza do conto”. Essa seção focaliza 

as tensões visíveis nas obras em estudo, examinando, teoricamente, a articulação entre o 

componente literário e fatores externos e ainda como o texto literário é capaz de revelar o que 

a ideologia esconde de acordo com Adorno (2003). Além disso, traz uma reflexão acerca do 

universo literário contemporâneo, com a finalidade de analisar o conto enquanto gênero 

literário moderno. 

 
A segunda seção, Modernidade e Velhice, é subdividida em: “Pensando a 

Modernidade” e “A velhice em questão”, traz como matéria de reflexão um estudo sobre a 
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sociedade moderna e como ela, em função do ritmo impetrado pela maquinaria da 

modernidade, termina criando a ideologia do velho como ser decadente e incapaz. Já a terceira 

seção, Velhice e Ironia em Contos de Clarice Lispector e Dalton Trevisan é composta 

pelos seguintes subtítulos: “Da ruptura dos padrões familiares ao cárcere do asilo em Clínica 

de Repouso”, “92: a indiferença familiar e a degradação do idoso”, “A representação da 

velhice em Feliz aniversário, de Clarice Lispector”, “Velhice e abandono em Viagem a 

Petrópolis” e “Fios cruzados: narrativas de Trevisan e Lispector à luz da velhice e da ironia”. 

Assim, tratando de uma análise mais específica das obras literárias em causa e adotando uma 

perspectiva de estudo comparatista, analisaremos tanto as semelhanças como as diferenças das 

obras sobre a unidade temática da velhice. 

 
Nesse diapasão, nosso trabalho parte do pressuposto de que o texto literário mantém 

sempre relações de contato com outros textos, de modo que esse ponto de contato se define 

como processos intertextuais, tema caro à literatura comparada. Segundo Tânia Carvalhal 

(2003), em seu livro O próprio e o alheio, a literatura comparada pressupõe um permanente 

diálogo entre os textos, e esse diálogo significa que todo texto literário só se ler, ao menos, 

como dupla linguagem. Nessa perspectiva, existe um entrelaçamento de uma obra literária 

com outras obras, formando elos de uma infindável corrente que é notável para além dos 

períodos convencionais em torno da literatura, compreendendo, assim, as relações de 

aproximação e distanciamento entre obras de um mesmo período ou entre períodos distintos. 

A esse respeito, Carvalhal afirma que, “[...] ao pensar em teorias em literatura comparada, 

quer-se integrar componentes teóricos, como formas específicas de observação e de reflexão, 

a um campo particular de investigação [...]” (CARVALHAL, 2003, p. 17). 

 
Um processo de investigação é o que podemos esperar da literatura comparada, 

conseguindo assim perceber o que cada autor tenta expressar em seus escritos, não 

considerando apenas o valor original das obras. “Entendida assim, como o embasamento 

teórico-crítico indispensável, a literatura comparada permite que se ampliem os horizontes do 

conhecimento estético” (CARVALHAL, 2003, p. 20). 

 
Dito isto, importa verificar o que está envolvido nas entrelinhas do processo de 

análises dos contos. Neste ponto, é inevitável observar o confronto com elementos alheios, 

estranho ao próprio texto literário, os quais são importantes para a interpretação, deixando 

bem claro que, nem sempre o que está se dizendo está escrito. Nesse caso, vale ressaltar que o 

não-dito do texto literário é o “espaço” para o qual converge o olhar do leitor em busca de 
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melhor interpretar a obra. A literatura comparada vem mostrando que a literatura não se 

produz enquanto objeto de estudo estanque, imanente e cristalizado, mas sim, como constante 

diálogo entre textos e culturas, constituindo-se a partir de permanentes processos de 

retomadas, empréstimos e trocas. 

 
Na constituição desse processo, o narrador é responsável pelas relações estabelecidas 

entre o discurso citado e o universo narrativo de sua própria enunciação. Neste sentido, são as 

observações de Tânia Carvalhal que confirmam a necessidade de uma construção da 

identidade da análise através de elementos próprios e elementos alheios, de modo que este 

procedimento comparatista entre obras analisadas torna-se um procedimento a partir do qual 

se percebe como “a absorção do alheio participa da construção do próprio” (CARVALHAL, 

2003, p. 138), ou seja, a absorção de alguns elementos alheios resultando em um novo ‘eu’, 

uma nova identidade, uma nova obra, considerando, pois, suas singularidades. Essa nova 

realidade e identidade passam a fazer parte da obra que surge a partir dos pontos de contato 

com outras, ou seja, “o ‘alheio’ deixa de ser algo estranho e exterior para expressar uma 

alteridade que faz parte do mesmo” (ibid, p. 142). 

 
Destarte, esta dissertação adota o referido procedimento de análise literária 

comparatista, na medida em que, a partir das relações estabelecidas entre os contos analisados, 

destacando como unidade temática a velhice, tem como foco principal estabelecer o diálogo 

das narrativas para além de suas similitudes, a fim de atingir suas particularidades. Nessa 

abordagem, o estudo compreende, no jogo de aproximação e distanciamento entre as obras 

analisadas, tanto a presença das semelhanças quanto suas relações diferenciais, vendo, 

portanto, como Dalton Trevisan e Clarice Lispector, cada um à sua maneira, abordam a 

temática em questão. 
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2. LITERATURA E SOCIEDADE: CONHECENDO O MÉTODO E O OBJETO 

DE ESTUDO 

 

2.1. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA FUNÇÃO SOCIAL DA LITERATURA 
 

 

A literatura é vista como um dos elementos de construção do pensamento social, já 

que aponta, à sua maneira, para valores da sociedade a qual ela pertence, ao evidenciar 

crenças e percepções pessoais, possibilitando que os seres humanos possam refletir no seu 

modo de ver a vida e de estar no mundo. Nessa direção, a literatura é capaz de proporcionar ao 

homem a compreensão da pluralidade e da diversidade existente nas diferentes fases da 

existência e da vida em sociedade. 

Por ser considerada ficção, a literatura permite acompanhar o andamento do mundo, 

fora do pragmatismo da linguagem prática, estando sua abertura voltada à realidade exterior. 

No âmbito político, social e cultural, ela tornar-se uma expressão da humanidade dentro de um 

contexto temporal e espacial, ao mesmo em que extrapola o tempo de sua produção e se 

estabelece em outros momentos históricos. Pensada assim, a obra literária expõe as diversas 

transformações políticas e sociais vivenciadas por uma sociedade. Portanto, por ser um dos 

instrumentos de linguagem fictícia capaz de dialogar com diferentes realidades humanas e 

sociais, a literatura pode ser vista como uma atividade interpretativa das ações humanas 

(Merquior, 2013). Como diz Alexsandro M. Medeiros
1
, em seu artigo publicado no site 

dedicado à informação e estudos políticos: 

 

 
Podemos pensar a literatura como um “instrumento” da política, um instrumento que 
utiliza os meios de comunicação para produzir resultados políticos e sociais. Muitos 
escritores tiveram suas obras censuradas por terem sido usadas como instrumento de 
denúncia dos fatos políticos na época em que não existia liberdade de expressão, 
onde o artifício literário era usado para propagar certas mensagens e chamar os 
indivíduos à luta, forças coercitivas que ainda persistem no Brasil de hoje. Se, 
contudo, a literatura é uma forma plausível de representação do real, esta se distingue 
da política e de outras áreas do conhecimento pelo seu discurso e pela forma de 
abordagem com que aborda os mais variados temas da realidade social e histórica. 
Nesse caso, a literatura fala do mundo e da realidade que lhe são externas, mas o faz 
à sua maneira, o que implica pensar no modo como o componente estético se une ao 
componente histórico e social para melhor dizer dos homens e da vida. Na literatura a 
realidade é criada ou recriada, inventada ou reinventada, imaginada, fantasiada, 
através de metáforas, alegorias, linguagem simbólica, desvendando aspectos das 
relações sociais através de viés fictícios. Por meio da literatura somos  

 
 

1 MEDEIROS, Alexsandro M.. Literatura e Política. Consciência Política: site dedicado a informação e estudos 
políticos. Disponível em http://www.portalconscienciapolitica.com.br/literatura-e-politica/ Acesso em 26 de 
setembro de 2016.
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levados a nos relacionar imaginariamente com a realidade histórica. Entretanto, 
enquanto a política ocupa-se do real, a “literatura política” ocupa-se com o possível. 

 
 
 
 

Modernamente, na ficção e nos poemas engajados, as obras literárias abordam as mais 

variadas temáticas de ordem moral, política, psicológica e social. Quando a sociedade urbana e 

industrial se torna mais e mais complexa, as obras literárias exprimem e retratam essa 

mudança. Se, por um lado, a vida social moderna é regimentada pela ordem civilizatória e 

tecnológica em nome das quais a vida passa a ter valor material e racional, a literatura, por 

outro lado, toma a vida sob outra direção. Nesse sentido, contrária à civilização que pressupõe 

sempre o tempo de aceleração, o texto poético aqui e ali traz como representação literária um 

tempo não comensurável, o que não pode ser medido pelo relógio ou pela linearidade. Trata-se 

da memória, esta guardiã do passado que garante a gerações futuras o que se passou outrora. A 

esse respeito, leiamos o poema “Duas velhinhas”, de Cecília Meireles, cuja temática da velhice 

está estampada no próprio título: 

 
 
 
 

Duas velhinhas muito bonitas, 
Mariana e Marina, 
estão sentadas na varanda: 
Marina e Mariana. 

 
Elas usam batas de fitas, 
Mariana e Marina, 
e penteados de tranças: 
Marina e Mariana. 

 
Tomam chocolate, as velhinhas, 
Mariana e Marina, 
em xícaras de porcelana: 
Marina e Mariana. 

 
Uma diz: "Como a tarde é linda, 
não é, Marina?" 
A outra diz: "Como as ondas dançam, 
não é Mariana?" 

 
"Ontem, eu era pequenina", 
diz Marina. 
Ontem, nós éramos crianças", 
diz Mariana. 
E levam à boca as xicrinhas, 
Mariana e Marina, 
as xicrinhas de porcelana: 
Marina e Mariana. 

 
Tomam chocolate, as velhinhas, 
Mariana e Marina, 
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em xícaras de porcelana: 
Marina e Mariana. 

 
 

 

Ao lermos o poema, logo podemos observar que os meios expressivos utilizados pela 

poetisa, trazendo a figuração de “as ondas dançam” e o trocadilho ou alternância entre 

“Mariana e Marina” e “Marina e Mariana”, direciona o leitor para o aspecto dinâmico do 

texto. Essa alternância logo está associada à própria dinamicidade da vida, considerando que 

esta pressupõe um movimento incessante de acontecimentos. Dessa forma, o tempo do poema 

faz uma intermediação entre o passado – da infância das velhinhas – e o presente, tempo de 

onde as velhinhas rememoram o que viveram. Ao que parece essa mudança no tempo, em que 

não se há garantia absoluta de fixidez, pois tudo se transforma, passa a ser visto como 

indiferença para a imediatez do mundo moderno. Nesse caso, o poema sugere uma negação da 

linearidade do tempo ao tematizar a velhice como se tivesse provocando no leitor um olhar de 

respeito tanto para o passado quanto para o idoso. Sendo assim, o poema de Cecília Meireles 

se abre à crítica social e logo se transforma numa ferramenta de linguagem capaz de nos levar 

à reflexão e ao conhecimento da vida e de nós mesmos, tendo como matéria o tempo efêmero 

e a velhice. 

 
Candido (2006) afirma que a literatura desempenha o papel de instituição social, pois 

utiliza a linguagem como meio específico de comunicação. Observa, ainda, que o conteúdo 

social das obras em si próprias e a influência que a literatura exerce no receptor fazem dela um 

instrumento poderoso de mobilização social, conforme transcrição abaixo: 

 
 
 
 

A arte é social nos dois sentidos: depende da ação de fatores do meio, que se 
exprimem na obra em graus diversos de sublimação; e produz sobre os indivíduos um 
efeito prático, modificando a sua conduta e concepção do mundo, ou reforçando neles 
o sentimento dos valores sociais. [...] Na medida em que a arte é - um sistema 
simbólico de comunicação inter-humana, ela pressupõe o jogo permanente de 
relações entre os três, a obra, o autor e o público, que formam uma tríade 
indissolúvel. O público dá sentido e realidade à obra, e sem ele o autor não se realiza, 
pois ele é de certo modo o espelho que reflete a sua imagem enquanto criador. [...] 
Mas (a) verdade básica é que o ato completo da linguagem depende da interação das 
três partes, cada uma das quais, afinal, só é inteligível [...] no contexto normal do 
conjunto. (CANDIDO, 2006, p.30, 47-48). 

 
 
 
 

Com isso, podemos perceber que para o autor a obra de arte é uma comunicação 

expressiva que pressupõe algo mais amplo do que as vivências do artista. A análise do 
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fenômeno artístico deve contemplar os três momentos indissoluvelmente ligados à produção: 

autor, obra e público, o que caracteriza, segundo o crítico, o sistema literário e faz da literatura 

fator de civilização e de cultura. Este poder é a representação da ficção como fonte 

inesgotável de conhecimentos que o leitor mais atento apreende em cada leitura, descobrindo 

nas entrelinhas novos sentidos para cada leitura, estimulados pelas experiências individuais de 

cada receptor. Entrar em contato com o texto literário é entrar em contato com a vida e com a 

história de toda uma sociedade. Devemos conjugar ambas as vertentes e passar a preocupar-se 

com os tipos de relações e os fatos estruturais ligados à vida artística, ou seja, investigar as 

influências exercidas pelos fatores socioculturais. Assim, identificam-se as duas tendências 

predominantes para a análise da obra de arte: a primeira consiste em valorizar a arte como 

expressão da sociedade e a segunda consiste em analisar o conteúdo social da obra. 

 
Nessa discussão, cabe pensar o papel do narrador, segundo a perspectiva de Walter 

Benjamin, já que o crítico alemão discute o narrador sob o prisma da tradição. Walter 

Benjamin (1994), em seu ensaio “O narrador”, fazendo considerações sobre a obra de Nikolai 

Leskov, trata sobre o desaparecimento do narrador na modernidade. Comenta sobre a carência 

quase que total de alguém que não sabe mais narrar no contexto da modernidade, estando, 

pois, a arte de narrar histórias em extinção. O intercâmbio de informações entre gerações está 

cada vez mais escasso, não existem mais transmissores de experiências e, na atualidade, 

devido à tecnologia da informação, põe-se em segundo plano a figura do narrador tradicional. 

Tudo já está exposto, sem mistérios, sem precisar de narrativa. Contudo, existe uma pequena 

geração que ainda conhece a experiência da transmissão, sentindo-se frágil, assustado e 

atônito diante da modernização. 

 
Benjamin (1994) destaca também dois fatores que induziram cada vez mais a morte 

da narrativa: o romance e a informação. O romancista nem dar nem recebe conselhos, 

descreve a obra da mesma maneira do acontecido, sem colocar nenhum tipo de sentimento 

naquela narração, sendo imparcial a qualquer tipo de sentimentos. E a informação, para o 

autor, é ainda mais ameaçadora, pois ela narra aquele fato, naquele momento. Ao contrário do 

narrador, o romancista não tem a liberdade para narrar, e sim, apenas relatar o ocorrido, sendo 

verificado o fato acontecido de imediato. Com a imprensa, surge essa nova forma de divulgar 

assuntos de interesse comum a todos os cidadãos. A informação perde seu valor assim que se 

torna público o seu assunto, no momento em que deixa de ser nova, e a sociedade passa a 

esperar a próxima notícia, diferentemente do narrador e do romancista, em que cada um, a seu 

modo, deixa como contribuição sua obra literária como algo que permanece sempre vivo e 
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resiste ao tempo. 

 

O crítico alemão chama ainda atenção para a relação entre a narrativa e o trabalho 

manual. Para ele, a narrativa é uma forma artesanal de comunicação, em que o narrador deixa 

a sua marca, seu ponto de vista na narrativa contada. O trabalho manual é propício ao 

desenvolvimento da arte de narrar. A narrativa não está preocupada em descrever apenas o 

fato ocorrido, pois, geralmente, começa relatando as circunstâncias em que apreendeu os fatos 

e segue misturando a realidade com a arte de narrar, sempre tentando remeter a história 

natural. 

 
Nessa perspectiva, podemos dizer que, sendo a literatura uma construção social 

conforme Holanda (2004), ela está ligada aos valores ideológicos vigentes que o escritor 

utiliza nos seus temas, mas a obra somente está completa quando reflete e refrata algo da 

realidade humana e social que ela comporta, na interação entre o autor, o texto e o leitor, a um 

só tempo. Trata-se de um reflexo, porque carrega ideologias e dela se aproxima; e de refratar, 

posto que o texto literário é capaz de colocar as ideologias dominantes ou verdades instituídas 

historicamente de cabeça para baixo. Assim, somente com o estabelecimento desse diálogo é 

que a obra literária participa como elemento constitutivo de uma sociedade, por conseguinte, 

como elemento social de expressão de identidade cultural. 

 
Por essa via, o escritor faz da língua que ele utiliza um instrumento de comunicação e 

de interação social, uma vez que ela cumpre o papel de transmitir os conhecimentos e a 

cultura de uma comunidade. Para Holanda (2004, p. 218), referindo-se a Guimarães Rosa e a 

Mia Couto, cabe ao escritor “[...] encarar a linguagem como uma forma de apreensão do 

sensível, do que anda latente nas dimensões do mundo imediato”, tendo a função de colocar “a 

profusão desnorteante de um vocabulário a serviço da vida”, resultado das relações dinâmicas 

entre o triângulo “escritor, público e sociedade”. O artista transmite seus sentimentos e ideias 

do mundo, levando seu leitor à reflexão e até mesmo à mudança de posição perante a 

realidade, demonstrando assim a ideia de que a literatura auxilia até mesmo no processo de 

transformação social. Candido (2006) mostra que o papel do leitor na obra de arte literária é 

dar sentido e realidade à obra, conforme podemos perceber através do pensamento do crítico 

transcrito a seguir: 

 
 
 
 

[...] não se convém separar a repercussão da obra da sua feitura, pois 
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sociologicamente ao menos, ela só está acabada no momento em que repercute e 
atua, porque, sociologicamente, a arte é um sistema simbólico de comunicação inter-
humana, e como tal interessa ao sociólogo. Ora, todo processo de comunicação 
pressupõe um comunicante, no caso o artista; um comunicado, ou seja, a obra; um 
comunicando, que é o público a que se dirige; graças a isso define-se o quarto 
elemento do processo, isto é, o seu efeito. (CANDIDO, 2006, p. 31) 

 
 
 
 

Como se pode ver, Antonio Candido dá ênfase ao poder transformador da literatura. 

Este poder é a representação da ficção como fonte inesgotável de conhecimentos que o leitor 

mais atento absorve em cada leitura, estimulados previamente pelas experiências individuais 

de cada receptor. A literatura também pode assumir formas de crítica à realidade circundante e 

de denúncia social, transformando-se em uma literatura engajada, servindo a uma causa 

político-ideológica, uma vez que entrar em contato com o texto literário é entrar em contato 

com a vida e com a história de toda uma sociedade. 

 
Nesse sentido, a literatura assume uma função social, na medida em que estimula o 

leitor para uma maior percepção do mundo e de si mesmo, levando-o à compreensão da 

realidade social e histórica em sua pluralidade e diversidade. Podemos assim dizer que leitor e 

leitura atuam na construção de um processo social de mão dupla, desenvolvendo um tipo de 

ação que se dá em espaço amplo, pois os inumeráveis sentidos atribuídos a um texto literário 

acabam por narrarem a história de vida de cada indivíduo. A literatura nos ajuda a sair de uma 

espécie de paralisia mental e acordar para o não comodismo. A fala é o único meio para 

demonstrar as suas manifestações, como enfatiza ainda Lourival Holanda: 

 
 
 
 

[...] um escritor pode, através do trabalho com a linguagem – esse instrumento que 
pode se revelar feroz – apontar outras possibilidades do real, quando a cultura cala, 
quando a sociedade sufoca. O escritor vai dar voz às coisas que lhe ficam na 
garganta, no tempo, quase sempre ingrato, que a ele coube atravessar. (HOLANDA, 
2004, p. 216) 

 
 
 

A literatura ajuda o pensamento social a utilizar conceitos considerados adequados 

para a construção ideológica da nação, ao fazer uso de um conjunto de campos discursivos 

que se relacionam entre si e com os poderes que expressam. Nesse sentido, a literatura 

estabelece um jogo de aproximação e distanciamento em relação à ideologia que o escritor 

imprime em sua forma literária, de modo a também refratá-la. Devemos evitar o preconceito 

de que a leitura é baseada apenas na ficção, como se a ficção estivesse completamente fora da 
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realidade vivida. Ela vai muito além: é o recurso de estudo da sociedade e de suas 

problemáticas, podendo ser um dos fatores estimulantes das mudanças que ocorrem no mundo, 

chegando a apontar a humanidade novos caminhos, ou “apontar outras possibilidades do real”, 

como disse no texto acima, Lourival Holanda. 

 
Adorno (2003), em seu ensaio “Posição do Narrador no Romance Contemporâneo”, 

presente em Notas de Literatura I, discute também os limites e o papel do romancista. Ele 

formula uma espécie de tipologia sobre o romance e seus processos narrativos, procurando 

explicitar o percurso e as transformações, evidenciando o caráter do narrador e, ao mesmo 

tempo, observando que “o romance deveria se concentrar naquilo que não é possível dar conta 

por meio do relato” (ADORNO, 2003, p. 56). Ao vincular o romance como uma forma 

literária específica da burguesia, Adorno tenta exemplificar como se dava a narração dessas 

obras, pois visavam relatar algo que deixasse satisfeito uma pequena classe social. Não 

podendo assim deixar de inserir na obra a subjetividade do narrador, cuja perspectiva é tomar 

a obra como componente de construção de linguagem inventiva. 

 
A literatura contemporânea, para além da concepção tradicional da mimésis, já não se 

contenta simplesmente em imitar o mundo. O narrador faz de sua observação um olhar de 

desvendamento da psicologia humana, trazendo à superfície suas contradições, muitas vezes 

pondo a nu a própria existência. Sob esse aspecto da literatura contemporânea, lembramos 

aqui o conto “Capitu sou eu”, de Dalton Trevisan. A narrativa conta a história de uma 

professora de Letras, divorciada e independente, que se apaixona por um de seus alunos. A 

princípio, ela o considerava um machista conservador, por quem dizia ser impossível alguma 

mulher manter um relacionamento amoroso. Na verdade, ele era machista a ponto de sustentar 

a infidelidade de Capitu (correlação feita com o romance Dom Casmurro de Machado de 

Assis), mesmo na falta de argumentos, referindo-se a ela como “simples mulherinha à toa”, 

como podemos ler: 

 
 
 
 

A traição da pobre criatura, para ele, é questão pessoal, não debate literário ou 
análise psicológica. Capitu? Simples mulherinha à-toa. “Mulherinha, já pensou?”, ela 
se repete, indignada. “Meu Deus, este sim, é o machista supremo. Um monstro moral 
à solta na minha classe!” E por fim: “Ai da moça que se envolver com tal bruto sem 
coração...”. (TREVISAN, 2009, p. 142) 
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Mesmo com toda essa diferença de pensamentos e sentimentos, eles tinham algo em 

comum que os desconcentravam, que era justamente a atração física que estava surgindo entre 

os dois durante as aulas. A contextualização do conto de Dalton Trevisan comparada à 

releitura do romance de Machado de Assis relata a inversão da figuração feminina no mundo 

contemporâneo. Na cultura tradicional, relatada por Dom Casmurro, a voz da personagem 

Capitu é silenciada, dando ao leitor apenas o ponto de vista de Bentinho. Naquela época, a 

mulher não tinha o direito questionar sobre nada era educada apenas para ouvir e aceitar. Bem 

diferente da Capitu do romance, caracterizada como uma mulher independente, determinada, 

professora, dona de suas opiniões, pessoa atuante na sociedade e que tinha o poder de tomar 

suas próprias decisões. 

 
Assim, o texto literário tradicional enfoca o “convencer”, pois o narrador tenta 

envolver o leitor de modo que ele acredite nos acontecimentos. Já no contemporâneo, são as 

entrelinhas, a ironia, a construção do texto, o entrecruzar do enunciado e da enunciação que se 

notam a veracidade e a idealização dos fatos. Ao dar espaço a temáticas como memória ou 

identidade nacional, algumas obras literárias acabam dissolvendo a cultura popular por 

fazerem uso de um discurso ideológico. Tal concepção possibilita que os intelectuais exerçam 

papeis de mediadores simbólicos, já que sintetizam a realidade como única e compreensível. 

A literatura proporciona um conhecimento de caráter mais abrangente, de tal modo que ganha 

fundamental importância na construção histórica e social da humanidade, pois conduz os 

aspectos culturais de acordo com cada geração, e, simultaneamente, promover mudanças, seja 

no plano individual, seja no plano da cultura. 

 
 
 
 

2.2. LITERATURA: FORMA DE EXPRESSÃO E CENTRO DE CONHECIMENTO 
 
 

 

A literatura, como já sabemos, vai muito além de uma simples e abstrata 

comunicação entre os escritos e o leitor. A literatura é uma fonte essencial e imprescritível do 

conhecimento humano, ligando gerações passadas e presentes, leigos e cultos, miseráveis e 

burocratas, tecnólogos e humanistas, credos e pagãos. 

 
Conforme diz Antoine Compagnon (2009, p. 26), em Literatura para quê, a 

literatura é um “exercício de reflexão e experiência de escrita, a literatura responde a um 

projeto de conhecimento do homem e do mundo”. Ainda nessa direção, vale afirmar que: 
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[...] a literatura deve, portanto, ser lida e estudada porque oferece um meio – alguns 
dirão até mesmo o único – de preservar e transmitir a experiência dos outros, aqueles 
que estão distante de nós no espaço e no tempo, ou que diferem de nós por suas 
condições de vida. (ibid, p. 47). 

 
 
 
 

A literatura tem por finalidade recriar a realidade a partir de um dado pensamento do 

autor, com base em seus sentimentos e pontos de vista. Enfim, está baseada na possibilidade 

de dizer por meio de uma forma específica e de técnicas narrativas diversas o que está no 

pensamento de um determinado autor, que é capaz de traduzir sentimentos e temas diversos 

em matéria estética. Quem se aproxima da expressão fabulatória ou do universo literário, logo 

percebe que a literatura mantém com as outras formas de conhecimento pontos de contatos, 

mas essa abertura ao mundo externo ela realiza a seu modo, ou seja, a partir de uma dicção 

que lhe é própria. A obra literária pode ridicularizar ou incentivar qualquer crença, valor ou 

ideologia. Dito de outro modo, ela assume como diz Medviédev: 

 
 
 
 

[...] posição singular no todo do meio ideológico [...] insere-se na realidade 
ideológica circundante como sua parte independente e ocupa nela um lugar especial 
sob a forma de obras verbais organizadas de determinado modo e com uma estrutura 
específica própria apenas a ela. Ela, como qualquer outra estrutura ideológica, refrata 
à sua maneira a existência socioeconômica em formação. Porém, ao mesmo tempo, a 
literatura, em seu ‘conteúdo’, reflete e refrata as reflexões e as refrações de outras 
esferas ideológicas (ética, cognitiva, doutrinas, políticas, religião, e assim por diante), 
ou seja, a literatura reflete, em seu ‘conteúdo’, a totalidade desse horizonte 
ideológico, o qual ela é uma parte. (MEDVIÉDEV, 2012, p. 59-60) 

 
 
 
 

No entanto, é importante também ressaltar que a: 
 
 
 
 
 

[...] literatura reflete, em seu conteúdo, um horizonte ideológico, isto é, as outras 
formações ideológicas não artísticas [...]. Mas, ao refletir esses outros signos, a 
própria literatura cria novas formas e novos signos de comunicação ideológica. E 
esses signos, que são as obras literárias, tornam-se elementos efetivos da realidade 
social do homem. Ao refletir algo que se encontra fora delas, as obras literárias 
aparecem, ao mesmo tempo, como valores em si mesmas e como fenômenos 
singulares do meio ideológico. Sua realidade não se reduz a um único papel técnico e 
auxiliar para refletir outros ideologemas. Elas têm seu próprio papel ideológico 
autônomo e seu tipo de refração da existência socioeconômica. (MEDVIÉDEV, 
2012, p. 61) 
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Trata-se, pois, de uma abordagem que considera a interação entre o texto literário, em 

seu componente estético e sua abertura ao social, observando-se como a literatura interage 

com as outras fontes do conhecimento humano, conforme sistematização teórica de 

Meddviédev, denominada como espaço de “interações vivas”: 

 
 
 
 

Ao se estudar a literatura na interação viva com outros campos e na unidade concreta 
da vida socioeconômica, não somente não se perde de vista sua peculiaridade como, 
ao contrário, é somente nesse processo de interação que essa peculiaridade poderá 
revelar-se e determinar-se plenamente, sob todos os aspectos. (MEDVIÉDEV, 2012, 
p. 73) 

 
 
 
 

É válido destacar ainda as palavras de Antonio Candido, quando ele afirma que “a 

literatura desenvolve em nós a quota de humanidade, na medida em que nos torna mais 

compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante” (CANDIDO, 2011, p. 

182). Isso nos faz pensar que nosso trabalho compreende também uma estrutura paradoxal, a 

saber: se, por um lado, a ideologia dominante, em nome da produção capitalista, da velocidade 

técnica e da aceleração da vida social moderna, reserva ao velho à condição de ser 

improdutivo e inválido, por outro, a literatura traz a problemática em causa para o interior de 

sua linguagem, não para comungar com o que é, geralmente, instituído em torno da velhice, 

mas para trazer à nossa reflexão os impasses criados pela sociedade mecanicista e nos fazer 

ver o mundo e, nesse caso específico, a velhice, de forma diferente, o que,na essência, nos faz 

refletir acerca da própria existência humana. 

 
De acordo com Williams (2011), em sua obra Cultura e Materialismo, tanto na 

Sociologia quanto nos Estudos Literários, vive-se, no contexto cultural inglês, um paradoxo 

como um problema de estilo, de modo que “a forma básica do paradoxo” é a necessidade da 

teoria e os limites para consegui-las. É como se os artistas fossem os que melhor oferecessem 

respostas a mudanças determinadas na organização social. Nesse sentido, as mudanças das 

estruturas de sentimento, expressas nas obras de arte, precedem aquelas mudanças mais 

evidentes no relacionamento formal entre as instituições, como se fossem uma espécie de 

antena que captasse as ondas de mudanças antes que fossem percebidas pelos demais. 

 
Para Raymond Williams, a literatura compreende a existência de um “material 

carregado de valores”, o que aponta para a necessidade de um método de estudo que abarque 
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o estético e o social. Fica claro, portanto, que a resposta articulada e oferecida pelo intelectual-

artista não expressa tão somente um ponto de vista isolado e individual, mas, ao contrário, 

expressa o ponto de vista de um grupo, de uma coletividade. Por isso, muitas vezes, analisar 

um escritor implica estudar o grupo do qual faz parte, levando em conta as atividades 

manifestas e as ideias e posições implícitas dos demais artistas do mesmo grupo. A arte e a 

literatura, além de formalizarem novas estruturas de sentimento, também têm papel ativo nos 

processos sociais de incorporação – de novos valores e de novas percepções –, haja visto que 

“[...] as sociedades e as literaturas possuem histórias humanas ativas e conflitantes, sempre 

inseparáveis de valores ativos” (WILLIAMS, 2011, p. 21). 

 
O crítico em questão desenvolve sua teoria da totalidade social a partir do estudo da 

cultura como estudo das relações entre elementos que giram em torno dos mais variados 

modos de vida, buscando compreender relações de uma vida social mais geral. Mas, nos 

tempos modernos, essas relações não podem ser vistas apenas pelo social, pois somos 

dominados por uma sociedade capitalista, onde qualquer mudança sofrida na base econômica 

social altera toda a superestrutura, deixando-nos dependente de fatores externos diversos. Em 

virtude desse capitalismo, o homem apodera-se cada vez mais do poder da natureza, dos bens 

naturais, podendo assim, cada vez mais, manipular tudo em seu “benefício”, como, justifica 

Williams em: 

 
 
 
 

[...] o domínio da atividade econômica sobre todas as demais formas da atividade 
humana, o domínio de seus valores sobre todos os outros valores, recebia uma 
explicação histórica precisa: a de que esse domínio, essa deformação, era a 
característica específica da sociedade capitalista, [...]. (WILLIAMS, 2011, p. 29) 

 
 
 
 

O pressuposto é de que o literário faz vibrar relações com a realidade social, pela lei 

de seu movimento e não por invariantes, de modo que lhe é possível extrair autonomia. Os 

autores se utilizam de suas obras literárias para expressar algo que está implícito ao mundo 

real. Nos contos de Dalton Trevisan e Clarice Lispector, objetos de estudos da presente 

dissertação podem ver bem esse movimento da literatura em relação à vida social, pois, ao 

lermos, podemos observar que por trás do que está escrito tem algo a mais a ser dito, é o que 

faz da literatura uma atividade interpretativa da vida e das ações humanas, e não mero reflexo 

do mundo exterior (MEDVIÉDEV, 2012). 
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Nessa articulação entre o texto literário e o mundo exterior, destaca-se, na matéria 

dada à velhice por Dalton Trevisan e Clarice Lispector, a importância dos princípios que 

regem os direitos humanos, essenciais à vida em sociedade, nos mais diversos campos do 

meio social e que é tema recorrente na literatura brasileira. Por tudo isso, existem diversos 

movimentos sociais que visam à igualdade de direitos, de oportunidades, do máximo viável de 

justiça, que são os direitos humanos. Esses não são um produto da natureza, mas uma 

construção histórica e social. Esse movimento vem ganhando força e destaque desde que a 

classe dominante começou a perceber que algo estava mudando e que a miséria não era mais 

para ser divulgada e sim ocultada. 

 
Os direitos humanos são essenciais para a vida em sociedade, sendo indispensável 

para o equilíbrio social o seu contato com a literatura, pois, pode-se escrever sobre liberdade, 

autonomia individual, educação, religião e cultura, entre outros direitos básicos essenciais a 

todos os seres humanos. É a partir da dignidade da pessoa humana que decorrem todos os 

demais direitos humanos. Nesse sentido, dizer que alguém teve tratamento digno significa 

dizer que essa pessoa teve tratamento apropriado, adequado, decente. Para que uma pessoa, 

desde sua infância possa viver, crescer e desenvolver suas potencialidades decentemente, ela 

precisa de adequada saúde, alimentação, educação, moradia, afeto, bem como de liberdade 

para fazer suas opções profissionais, religiosas, políticas e afetivas. Esse conjunto de 

necessidades vitais nada mais é que o conteúdo dos direitos humanos, reconhecidos, por essa 

razão, como garantias e direitos fundamentais na Constituição Federal Brasileira de 1988, 

derivados do princípio universal da dignidade da pessoa 

 
A Constituição Brasileira de 1988, através de seu Artigo 1º, inciso III, é a primeira 

em nossa história a estabelecer a dignidade da pessoa humana como Fundamento do Estado 

Democrático de Direito na Republica Federativa do Brasil. Podemos destacar também na 

Constituição, em seu Artigo 5º, que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Desse modo, ao 

afirmar esse princípio – o da o Estado brasileiro compromete-se a respeitar e a contribuir para 

a promoção dos direitos humanos de todos os povos, independentemente de suas 

nacionalidades ou de qualquer outra distinção. Essa também pode ser ainda melhor 

compreendida quando analisamos as palavras de Alfredo Bosi, para quem: 
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Ao Estado, cumpre realizar uma tarefa social de base cujo vetor é sempre a melhor 
distribuição da renda nacional. Na esfera dos bens simbólicos esse objetivo se 
alcança, em primeiro e principal lugar, construindo o suporte de um sistema 
educacional sólido conjugado com um programa de apoio à pesquisa igualmente 
coeso e contínuo. [...] A sociedade brasileira não tem uma "cultura" já determinada. 
O Brasil é ao mesmo tempo: um povo mestiço, com raízes indígenas, africanas, 
européias e asiáticas; um país onde o ensino médio e universitário tem alcançado, em 
alguns setores, níveis internacionais de qualidade; e um vasto território cruzado por 
uma rede de comunicações de massa portadora de uma indústria cultural cada vez 
mais presente. (BOSI, 1986, p. 67) 

 
 
 
 

Na verdade, para nós, só teoricamente o Estado cumpre a função a que se refere Bosi, 

em suas palavras acima. A cultura brasileira só deve ser pensada a partir de sua estrutura, 

essencialmente, contraditória e híbrida, caracterizada, como diz ele, pela presença de diferentes 

povos como os “indígenas”, “africanos”, “europeus” e “asiáticos”. Tem-se, na prática, de um 

lado, uma cultura erudita e, de outro, uma cultura das massas populares, cultura esta 

multifacetada, que é internalizada pela ficção literária brasileira. 

 
Pensada assim, a literatura traz, em sua forma fabulatória, a possibilidade de dizer o 

que se deseja das mais variadas formas. Ela permite ridicularizar ou incentivar qualquer 

crença, valor ou ideologia. É com a literatura que se pode estudar como era o convívio em 

sociedade nos séculos passados e como é tratado hoje esse comportamento que ganhou nome, 

Direitos Humanos. 

 
Por esse viés, não é forçoso dizer que a literatura, contrariando os ditos estabelecidos 

que sufocaram ou sufocam os menos favorecidos socialmente, nos ajuda a compreender 

melhor a nós mesmos e a realidade humana e histórica. Desse modo, ela dota o homem de 

reflexão para que ele possa tomar conhecimento sobre os direitos humanos e sobre a 

existência, na crença de que são possíveis mudanças significativas na vida, mostrando ao 

cidadão a importância da execução desses direitos. Isto porque essa é a única maneira de 

cobrar uma vida mais digna, humana e igual para todos, já que o sentimento social, vivido e 

sentido numa determinada época, ajuda a compreender o presente e se preparar para os dias 

vindouros. Por tudo isso, não resta dúvida que a literatura contribui e sempre contribuiu para 

criar um senso de boa vontade entre as pessoas e para manter a sociedade unida, apesar das 

diferenças de classes sociais tão em evidência ao longo da história humana. 

 
Pensado assim, é válido ressaltar o que escreveu Antonio Candido em O direito à 

literatura: 
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[...] humanização [...] processo que confirma no homem aqueles traços que 
reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 
disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar 
nos problemas da vida, o senso de beleza, a percepção da complexidade do mundo e 
dos seres, o cultivo do humor. (CANDIDO, 2011, p. 182) 

 
 
 
 

Se a literatura possui todas essas funções que dizem respeito estritamente à formação 

intelectual do indivíduo e, consequentemente, seu bem-estar psicológico, ela deve ser 

enquadrada dentro da categoria de bens a que todos os seres humanos têm direito a usufruir. 

Pensando desta forma, Antonio Candido (2011) retoma a concepção do dominicano Padre 

Louis-Joseph Lebret, que faz a distinção entre bens compressíveis e bens incompressíveis. 

Estão enquadrados dentro da categoria dos bens compressíveis aqueles que são perfeitamente 

dispensáveis para a sobrevivência do ser. Aqui, encontram-se os cosméticos, os enfeites, as 

roupas extras e tudo o mais que seja fútil. Já na categoria dos bens incompressíveis estão 

aqueles bens responsáveis pela sobrevivência do indivíduo e por seu bem-estar físico e 

psicológico, como o alimento, a moradia, a saúde, a liberdade, a justiça, o direito ao lazer, à 

liberdade de crença, de opinião e o direito à instrução. 

 
Por isso sua relação tão próxima com os direitos humanos, direitos esses que servem 

de base para à resolução dos conflitos em sociedade, seja ele no âmbito penal ou civil, tendo 

em vista seu campo de estudo direcionado para os direitos básicos das pessoas, como a 

liberdade de pensamento, expressão e crença, a propriedade, a moradia, a educação e o direito 

de ir e vir. Assim sendo, para uma vida em sociedade mais justa para toda coletividade, é 

preciso respeitar a riqueza da diversidade de conhecimentos individuais. 

 
Em sociedades como a nossa, cujos traços característicos são a exclusão e o 

autoritarismo, as oportunidades culturais não chegam de igual forma a todas as camadas 

sociais. Ao longo da nossa história, foi permitido o acesso da população segregada a somente 

uma parcela mínima da cultura, pois a mesma, sem acesso aos bens materiais necessários para 

a sobrevivência, precisa abandonar os bens espirituais para prover o sustento do dia a dia. E de 

maneira mais difícil a literatura, por se tratar de uma arte escrita e que conta com o poder de 

uma boa imaginação, sem ter a seu favor o recurso da imagem, da cor e outros. 

 
Na concepção de Williams (2011), os acontecimentos sociais não podem ser 

resumidos, simplesmente, a um sentimento que ficou no passado. Embora as instituições 

sociais apresentem alguns valores que sustentem na sua trajetória uma ideologia, não podem 
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elas serem avaliadas como produtos acabados ou fixados, mas sim como instituições vivas e 

atuantes que carregam, no presente momento, sentimentos que estão em constante 

transformação na vida social e cultural. A arte e a literatura expressam a estrutura de 

sentimento da vida sociocultural de um determinado período da história, que não deve ser 

interpretado como um sentimento ou visão exclusiva de forças ideológicas, como alguns 

críticos literários tendem a interpretar, já que a literatura também as refrata. 

 
Numa perspectiva histórica, Williams faz um desvelamento do desenvolvimento e/ou 

evolução do conceito de cultura e, assim, estuda este conceito, relacionando-o às 

transformações históricas ocorridas na sociedade, proporcionadas pelas mudanças na indústria, 

na democracia, nas classes sociais e consequentemente nas produções culturais, como a arte, a 

literatura, a chamada “cultura de massa” e a “cultura popular”. Para o autor, estas modificações 

históricas e sociais, ocorridas num período marcado por profundas transformações na 

sociedade – a Revolução Industrial –, relacionam-se a “modificações mais amplas de vida e de 

pensamento”. 

 
Dessa forma, as modificações na produção concreta da existência, tanto em termos 

econômicos quanto políticos, afetam a produção e a evolução de conceitos-chave para o 

estudo e a compreensão da sociedade e acarretam em modificações de linguagem. Assim, as 

transformações ocorridas no uso de palavras como – indústria, democracia, classe e arte – 

estão profundamente relacionadas às mudanças no entendimento de cultura. 

 
O propósito de Williams (2011) é articular um conceito de cultura que possibilite 

levar em conta as contradições, ou seja, que apresente o limite e as pressões a que a ação 

humana está submetida e, ao mesmo tempo, preserve um espaço para a mudança. E, ao 

mostrar que o sentido de cultura não é algo já pré-determinado, mas uma articulação 

provisória de contradições, choques de sentimentos e de consciências, sua teoria deixa claro 

que a linguagem e os meios de produção cultural são áreas em que, ao contrário do que 

querem fazer crer as ideologias da imutabilidade, é possível e necessário intervir. 

 
O pensamento teórico de Raymond Williams visa enfatizar a experiência concreta 

dos homens, sua interação social, suas relações com a natureza e com outros homens e as 

formulações e reformulações que essa vivência gera. São desenvolvimentos de convenções e 

formas que não surgem por processos internos de transformação, mas como resultado de 

escolhas feitas por comunidades. Ao mesmo tempo, o texto literário surge contrário às 
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ideologias que ele incorpora, como respostas “sentimentais” individuais a novas situações 

vivenciadas que ainda não foram incorporadas pela hegemonia. O conceito busca relacionar a 

experiência individual concreta, o permanente movimento interativo das forças que movem a 

vida social, o esforço de adaptação, transformação e conservação que os homens empreendem 

na sua busca por se relacionar internamente. 

 
Além da noção de “estrutura de sentimento”, Williams introduz outros conceitos para 

dar cabo de explicar de que forma a História e a sociedade influenciam diretamente o texto 

artístico, e de que forma as artes e a literatura têm de instigar o processo de incorporação da 

hegemonia. São elas as noções de “formas residuais” e “formas emergentes”. Por residual, o 

crítico Williams entende que: 

 
 
 
 

[...] algumas experiências, significados e valores que não podem ser verificados ou 
não podem ser expressos nos termos da cultura dominante são, todavia, vividos e 
praticados como resíduos – tanto culturais quanto sociais – de formações sociais 
anteriores. (WILLIAMS, 2011, p. 56) 

 
 
 
 

Por emergente, aponta que: 
 
 
 
 
 

[...] a literatura apresenta-se desde o início, como uma prática na sociedade. De fato, 
até que ela e todas as outras práticas estejam presentes, a sociedade não pode ser 
vista como completamente formada. A sociedade não está totalmente disponível para 
análise até que cada uma das suas práticas esteja incluída. Mas ao adotarmos essa 
ênfase, devemos adotar uma outra correspondente: que não podemos separar a 
literatura e a arte de outros tipos de prática social de modo a torná-las sujeitas a leis 
muito especiais e distintas. Elas podem ter características bastante específicas como 
práticas, mas não podem ser separadas do processo social geral (WILLIAMS, 2011, 
p. 61). 

 
 
 
 

A partir dessas noções que articulam a obra literária e a sociedade, o universo estético 

e social, interessa-nos perceber como a ficção contista de Dalton Trevisan e de Clarice 

Lispector, em particular nos contos Clínica de repouso, 92, Feliz aniversário e Viagem a 

Petrópolis respectivamente, incorpora essas “práticas sociais”, na especificidade de suas 

linguagens, como forma de representar literariamente o mundo com o qual dialoga. 
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2.3. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA NATUREZA DO CONTO 
 
 
 
 
 

Podemos dizer que, segundo a enciclopédia livre, o “conto é uma obra de ficção que 

cria um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos” 2. Como todos os textos de ficção, o 

conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e enredo, tendo, pois, uma 

especificidade na sua composição. Considerando, então, seus elementos composicionais, o 

ângulo dramático do conto equivale a uma unidade ou célula dramática. O conto apresenta um 

só conflito, um só drama, convergindo todas as ações para um mesmo ponto. Por ser narrativa 

curta, tudo no conto é reduzido: poucos personagens, o tempo é intenso, o lugar onde as ações 

acontecem também é limitado, diferentemente do romance que tem vários núcleos de 

personagens, uma diversidade maior de lugares e várias problemáticas de tempo e conflitos 

variados. Assim, o contista procura significar muito em poucas páginas. 

 
No conto, sempre dá para ver situações humanas representadas na figuração de suas 

personagens, articulada a espaços sociais antagônicos, fazendo observar os contrastes da vida 

social, a miséria e as contradições da existência humana. Segundo Alfredo Bosi, por abranger 

as mais variadas temáticas, o conto é “capaz de refletir as situações mais diversas de nossa 

vida real ou imaginária” (BOSI, 1981, p. 21), expressando, literariamente, de forma breve e 

concisa, a complexidade e as contradições da existência. Em semelhante perspectiva, no que 

se refere à brevidade e à concisão do conto, o escritor argentino Julio Cortázar nos oferece a 

noção de “limite” com a seguinte definição: “[...] o conto, por seu lado, parte da noção de 

limite, em primeiro lugar limite físico” (CORTÁZAR, 1999, p. 350), o que significa tomar a 

sua breve extensão como um de seus traços mais característicos. 

 
Em tal perspectiva, o contista, comparado à atividade de fotógrafo, sente necessidade 

de escolher e limitar uma imagem ou um acontecimento que seja significativo. Ainda sobre a 

problemática do conto, em “Recanto das Letras”, Ricardo Sérgio apresentou, de forma 

resumida, o que consideramos essencial em termos de conceitos sistematizados por alguns 

escritores sobre o gênero em causa, dentre os quais, citamos Edgar Allan Poe (1809 – 1849), o 

primeiro teórico do gênero: 

 
 
 

Temos  necessidade  de uma  literatura  curta,  concentrada,  penetrante,  concisa,  ao  
 

2 Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Conto Acesso em 03de dezembro de 2016 
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invés de extensa, verbosa, pormenorizada... É um sinal dos tempos... A indicação de 
uma época na qual o homem é forçado a escolher o curto, o condensado, o resumido, 

em lugar do volumoso
3
. 

 
 

 

Essa afirmação – de uma literatura “curta”, “concentrada” e “concisa” – nos remete a 

comparar o momento da sociedade em que eram escritos romances com grandes volumes de 

páginas, lidos com grande entusiasmo; hoje, existe uma sociedade sem tempo para a leitura, se 

usando desses contos para continuar integrado ao mundo literário. Com o advento da 

modernização, foi necessário criar algo mais breve, no entanto, com a mesma riqueza de 

informações, para assim poderem ser lidos e acompanhados pelos leitores, que, devido às 

imposições cotidianas, estão cada vez mais sem tempo de dedicar-se à leitura. 

 
Para Alfredo Bosi, em O Conto Brasileiro Contemporâneo: 

 
 
 
 
 

O conto cumpre a seu modo o destino da ficção contemporânea. Posto entre as 
exigências da narração realista, os apelos da fantasia e as seduções do jogo verbal, 
ele tem assumido formas de surpreendente variedade. Ora é quase-documento 
folclórico, ora quase-crônica da vida urbana, ora quase drama do cotidiano burguês, 
ora quase-poema do imaginário às voltas, ora, enfim, grafia brilhante e preciosa 
voltada às festas da linguagem. (BOSI, 1981, p. 7) 

 
 
 
 

É no conto que se encontram, adequadamente, o prazer e a pressa de um não perder 

tempo, afinal, o caráter curto desse gênero permite que o apreciador da arte possa desfrutar de 

uma boa leitura sem deter-se por longas horas nela, como faria, por exemplo, com um 

romance ou mesmo com uma novela. Nessa seara, Massaud Moisés, em A Criação Literária, 

lecionou: 

 
 
 
 

Entrando o século XIX, o conto vive uma época de esplendor. Além de se tornar 
“forma artística”, ao lado das demais até então consideradas, sobretudo as poéticas, 
passa a ser vastamente cultivado: abandona o estágio de “forma simples”, paredes-
meias com o folclore e o mito, para ingressar numa fase que se torna produto 
estritamente literário. (MOISÉS, 2006, p. 34)  

 
 
 
 

3
 Ver “Conceitos de escritores sobre o conto”, de Ricardo Sérgio http://www.recantodasletras.com.br/teoria 

literaria/1576196 Acesso em 26 de setembro de 2016 
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Por ser narrativo, o conto pode apresentar diversas maneiras de retratar a realidade 

moderna. As características desse gênero literário permitem que ele lide com o mundo real de 

forma a revelá-lo com diferentes nuances. Ao escrever o conto, é necessário manter a 

concisão, a precisão e a profundidade, retratando a modernidade de forma literal e 

metaforicamente. 

 
Ainda acerca do gênero em questão, existe, na perspectiva de Borges (apud 

OGLIARI, 2012), o que podemos chamar de uma história aparente, ou seja, visualizamos 

apenas a primeira história, conhecida rapidamente por uma leitura superficial na qual os fatos 

são organizados de acordo com uma sequência lógica de acontecimentos; e uma segunda 

história, que é a autêntica, podendo-se dizer que ela se encontra no espaço do não dito do texto 

narrativo, estando, portanto, oculto à primeira vista, momento em que somos convidados a 

partir para uma solução dos fatos apresentados, analisando cada palavra dita e qual o seu 

contexto para assim assimilar o que está realmente sendo dito. Trata-se de pensar, na 

perspectiva de Borges, a narrativa curta a partir de dois argumentos, conforme mencionamos: 

um falso, que vagamente se indica; e o outro, o autêntico, que se manterá secreto até o fim. 

Essa perspectiva se assemelha à sistematização teórica de Ricardo Piglia (apud OGLIARI, 

2012), na medida em que este compreende o conto como uma estrutura capaz de comportar, 

em primeiro plano, uma história aparente, ocultando a história cifrada, de modo que, ao expor 

a cena narrativa para o leitor, o narrador termina por criar a história secreta de forma 

disfarçada. 

 
Nesse jogo entre a história aparente e a história cifrada, a narrativa curta ganha maior 

amplitude. Conforme se extrai do pensamento do poeta e crítico argentino Cortázar: “o de 

recortar certo fragmento da realidade, fixando-lhe determinados limites, mas de maneira tal 

que esse recorte opere como uma explosão que abra de par em par uma realidade muito mais 

ampla” (CORTÁZAR, 1999, p. 351). Assim teremos uma obra rica em informações e detalhes, 

mas de forma sucinta, facilitando a leitura de todo o conteúdo. 

 
Nessa perspectiva, portanto, é o que se observa nos contos analisados neste trabalho, 

uma vez que durante a leitura se percebe, na trama narrativa, o que ocorre no espaço do dito e 

do não-dito, considerando que tudo se revela para o leitor através do enunciado irônico, que o 

ajuda a identificar na “história aparente” a “história cifrada”. 
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3. MODERNIDADE E VELHICE 
 
 
 
 
 

3.1.PENSANDO A MODERNIDADE 
 
 
 
 
 

É comum escutarmos ou nos referirmos à nossa realidade como moderna. O termo já 
 

é tão naturalizado em nossa língua que passou a ter o mesmo contexto de contemporâneo. 

Não há data precisa para considerar o ponto de partida para essas mudanças, mas foi desde o 

surgimento da industrialização e urbanização, passando a ser moderna em aparência e 

comportamento. O sistema econômico é impulsionado com esse desenvolvimento, 

ingressando no processo de modernização à medida que se torna mais racional e eficiente o 

sistema produtivo. Passa-se de uma condição na qual predomina a economia de subsistência 

centrada na agricultura (produção para consumo próprio, geralmente de gêneros alimentícios) 

para o predomínio da economia de larga escala (que atende o consumo de massa), centrada na 

indústria. Essas transformações e avanços ocorridos na economia e no sistema produtivo 

produziram reflexos também na ordem social. E os serviços de infraestrutura puderam ser 

oferecidos à população menos favorecidas, proporcionando uma melhor qualidade de vida, 

dos quais se destacam o acesso à eletricidade, à água tratada, acesso aos meios de 

comunicação em massa como o rádio, televisão, aumento na expectativa de vida e diminuição 

nas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil. 

 
A modernidade pensada assim resultaria de um amplo e complexo processo de 

transformações, incluindo os mais diversos setores da sociedade, dentre os quais se destacam 

o econômico, o cultural, o histórico, o social e o religioso. Para o crítico alemão, na medida 

em que foi sendo estabelecida uma “institucionalização de uma ação econômica e 

administrativa racional com respeito afins, [...] o cotidiano foi tomado por esta racionalização 

cultural e social” (HABERMAS, 2000, p. 4), as formas mais tradicionais de vida foram 

dissolvidas. Dessa forma, a modernização do mundo resultou em formas de racionalização da 

vida, o que levou a sociedade a supervalorizar o capital e seu desdobramento de lucro e 

materialidade em desfavor da vida simples e de valores mais espirituais da vida. Com isso, 

costumes e práticas tradicionais que eram adotadas pelas sociedades antes de chegar essa 

mudança foram deixadas para trás e nessas circunstâncias ocorreu a desvalorização do idoso, 

o qual sempre foi detentor de grandes experiências e de vasto conhecimento. Esse é um 



34 
 
 

 

processo pelo qual passa a sociedade, que após a Revolução Industrial, traz consigo a ideia do 

homem moderno, como afirma Berman (2007, p. 15) ao dizer que “Uma das coisas que 

podem tornar a vida moderna digna de ser vivida é o fato de que ela nos proporciona mais 

oportunidades – por vezes até nos impondo a obrigação – de conversar, de fazer um esforço 

no sentido de compreender o outro”. Não se trata da cidade barroca, anteriormente em voga, 

mas sim, de uma cidade que passou por um turbilhão de mudanças, sofreu intervenções para 

abrir caminhos para os veículos a motor, bondes e os metrôs; para criar praças e parques, para 

implantar redes de saneamento, água, esgoto, pavimentação e facilidades para ir e vir trabalhar 

e se divertir, comprar e vender, e ter equipamentos, os mais atualizados possíveis, hospitais, 

escolas e outros prédios públicos. A modernização exige a mudança física e cultural na cidade 

em decorrência de um avanço tecnológico ou científico e social. 

 
O nascimento da sociedade industrial é o marco das mudanças significativas nos 

modelos de organização do tempo e das atividades diárias que antes eram conhecidas. Essa 

nova sociedade se desenvolve do movimento da Revolução Industrial, iniciado no século 

XVIII, na Inglaterra, e marca o período dos tempos modernos, conhecido na divisão histórica 

do tempo como Idade Contemporânea. É nesse período que ocorre, entre diversas mudanças, a 

mecanização dos meios de produção, uma real oposição ao meio de produção artesanal 

conhecido e vivido na Idade Média. 

 
Essas mudanças dos meios de produção promoveram profundas alterações nas 

relações do homem com seu trabalho. A partir delas, novos laços e modelos surgiram para 

guiar as relações entre as pessoas e construir uma nova cultura. Isso fica bem claro quando 

Berman cita: 

 
 
 
 

Camponeses e artesãos independentes não podem competir com a produção de massa 
capitalista e são forçados a abandonar suas terras e fechar seus estabelecimentos. A 
produção se centraliza de maneira progressiva e se racionaliza em fábricas altamente 
automatizadas. (No campo acontece o mesmo: fazendas se transformam em “fábricas 
agrícolas” e os camponeses que não abandonam o campo se transformam em 
proletários campesinos). (BERMAN, 2007, p.113) 

 
 
 
 

O momento da Revolução Industrial faz parte de um período de mudanças, ainda 

maior, conhecido como Modernidade. Segundo Berman (2007), a modernidade compreende 

um longo período histórico, podendo ser divido em três momentos: o primeiro começa no 



35 
 
 

 

século XVI e vai até o século XVIII, sendo marcado pela transição, onde os primeiros passos 

das mudanças são dados e as pessoas iniciam a experiência com a vida moderna. A segunda 

fase começa com a Revolução Francesa, uma era que aflora os sentidos revolucionários nas 

pessoas, provocando diversas mudanças nos meios sociais pessoais e políticos. No entanto, 

Berman (2007) sugere que esse mesmo público moderno do final do século XVIII e início do 

século XIX “ainda se lembra do que é viver, material e espiritualmente, em um mundo que 

não chega a ser moderno por inteiro” (ibid, p. 26), pois a grande mudança de valores acontece 

no terceiro momento e é marcada pela expansão da modernização no século XX, apresentando 

ao mundo a cultura do modernismo. 

 
Essas passagens representam momentos de diversas modificações estruturais que 

ocorrem na organização social. O homem começa a vivenciar novas experiências em suas 

relações, seja com outras pessoas, com seu trabalho ou com o uso de seu tempo. A 

modernidade se apresenta como transformadora de valores, quebrando as particularidades 

encontradas em diversos grupos, rompendo com costumes, valores e relacionamentos, 

propondo uma uniformidade em todos os campos. 

 
Evidências dessas mudanças estruturais de organização social, oriundas da 

modernidade, podem ser identificadas após a revolução industrial, quando ao sair de um 

ambiente rural para trabalhar nas cidades, o homem abandona um contexto de vida baseado 

nos laços de comunidade para viver no núcleo urbano através de um sistema de organização 

baseado nos laços de associação, em um ideal de sociedade. Para Berman, a modernidade é o 

meio que “promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação, e transformação 

das coisas em redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos tudo o que 

sabemos tudo o que somos” (2007, p. 24), o que implica tomar a vida social moderna como 

sendo uma experiência de contradições diversas, capaz de promover aventuras e alegrias 

distintas, mas também a destruição e a decadência humana. 

 
Essa mudança será o ponto mais significativo que irá alterar a particularidade de vida 

de cada pessoa e representa também, nesse momento, as transformações nas relações do 

homem com seu corpo na modernidade e com as atividades que o envolve a partir dessa nova 

organização social decorrente das relações entre mão de obra, trabalho e tempo. Como diz 

Berman, “Homens e mulheres modernos precisam aprender a aspirar à mudança: não apenas 

estar aptos a mudanças em sua vida pessoal e social, mas ir efetivamente em busca das 

mudanças, procurá-las de maneira ativa, levando-as adiante” 

 (2007, p. 119). 
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Porém, as mudanças não se restringem apenas a uma nova organização temporal da 

vida do trabalhador, mas também são alteradas as relações do homem com sua mão de obra e 

o produto produzido. A busca do melhor padrão de vida das cidades impunha um preço duro. 

Isso é facilmente compreendido quando observamos as linhas de montagem e as longas 

jornadas de trabalho que não obedecem à ordem natural de trabalho e repouso. Além disso, os 

gestos artificiais e repetitivos rompem com a relação de tempo e produto do trabalho, pois esse 

passou a ser fragmentado e de difícil compreensão. O trabalhador não é mais responsável pelo 

produto, mas sim por parte dele. Podemos sugerir que, em síntese, há um tempo natural, 

humano, uno e integral do campo em que a indústria opôs a um tempo artificial, alienado da 

produção, que não se integra à dinâmica familiar, tornando-se difícil de explicar para a família 

o trabalho que se executa. 

 
Na fase artesanal, a mão de obra buscava suprir apenas as necessidades, era um 

sistema de trocas das mercadorias ou de produção interna do que era preciso na família e na 

comunidade. O ofício, seja de artesão ou das técnicas para o trato com o campo, nascia a partir 

das experiências acompanhadas através dos mais velhos. O filho do marceneiro observava e 

aprendia com o pai as técnicas que este provavelmente deve ter conhecido da mesma maneira. 

No mundo moderno, industrializado, os espaços privados da vida familiar deixam de ser 

valorizados como o lugar do aprender-fazer. O conhecimento é institucionalizado. O ofício 

deixa de ser aprendido prioritariamente através da prática, pois as habilidades passam a ser 

envolvidas por um conhecimento teórico. A industrialização é uma etapa mais elaborada da 

manufatura, pois devido às novas descobertas tecnológicas, como a máquina a vapor, a 

produção pôde ser dinamizada. Agora o trabalhador é obrigado a trabalhar seguindo o regime 

da fábrica. Ele passa grande parte do seu dia dentro dela, fazendo tarefas repetidas sem parar. 

Cada trabalhador é responsável por uma etapa do produto. Além de não ser dono das 

máquinas e da matéria-prima, o trabalhador vende sua força de trabalho e seu tempo ao dono 

da fábrica. 

 
O trabalho realizado que eram todos artesanais e manuais, transforma-se em 

"industrializado", cuja intenção era atingir a perfeição das manufaturas com a produção 

acelerada das máquinas. Nesse contexto, vale ressaltar que esse mundo de aceleração e de 

forças produtivas na cadeia da industrialização não comporta, em si, a velhice, como diz 

Beauvoir: 
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Mas na nossa sociedade, na qual só se leva em consideração o lucro, os empresários 
preferem evidentemente uma exploração intensiva dos assalariados: quando eles se 
acabam são jogados fora e substituídos por outros, confiando-se em que o Estado 
lhes conceda uma esmola. (BEAUVOIR, 1990, p. 286) 

 
 
 
 

A sociedade moderna, portanto, conduz o homem a vivenciar várias mudanças que 

dela decorrem e têm grande impacto sobre as pessoas, seja no plano da identidade individual, 

seja no plano da identidade cultural. No mundo moderno, tudo sofre modificações e 

transformações, rotineiramente. Tudo é instável, solúvel e inconstante, o que é apreendido 

pela literatura como matéria, igualmente, efêmera e mutável. Sobre esse ponto de vista, 

destaca-se o poema Auto Retrato, de Mário Quintana (Apontamentos de história sobrenatural): 

 
 
 
 

No retrato que me faço 
- traço a traço - 
às vezes me pinto nuvem, 
às vezes me pinto árvore... 
às vezes me pinto coisas 
de que nem há mais lembrança... 
ou coisas que não existem 
mas que um dia existirão... 
e, desta lida, em que busco 
- pouco a pouco - 
minha eterna semelhança, 
no final, que restará? 
Um desenho de criança... 
Terminado por um louco! 

 
 
 
 

O Auto Retrato (2005), de Mário Quintana, através do eu lírico, tenta encontrar em si 

mesmo sua perfeita identidade, que implica a presença de um eu que se multiplica, onde se 

reproduz de várias maneiras, como “nuvem”, “árvore” e “coisas”. Todavia, trata-se de um 

mundo vivido e, aparentemente, apagado, pois dele “não há mais lembrança”. Nessa relação 

do que foi vivido e o que se tem por viver, o poeta cria eixos paradoxais, buscando sua “eterna 

semelhança”. A obra de Quintana retrata bem a necessidade de transformação que esse mundo 

moderno impõe aos idosos, chegando a perder as características de sua origem, tentando um 

dia se reencontrar no meio de um turbilhão de emoções. Ao fim do poema, percebemos que as 

comparações feitas pelo autor se tratavam de um desenho de criança, que somente ele entende 

e que para muitos não tem significado algum. Como é o caso do eu lírico, que, aos poucos, 

reconhece que essa comparação só faz sentido para ele mesmo. 
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Com todas essas mudanças, a grande maioria das pessoas idosas não conseguiu 

acompanhar-las, ficando à margem desse novo desenvolvimento. No decorrer do tempo, 

observou-se uma desvalorização dos seus costumes e crenças, deixando a industrialização 

tomar conta de quase todos os hábitos, sendo eles substituídos, de uma maneira ou de outra, 

pelas máquinas. Não sendo mais necessários todos os conhecimentos trazidos pelos idosos, 

suas experiências de vida e de seus antecessores, pois, antes, o conhecimento e as técnicas de 

determinado serviço eram passados de pai para filho, dando assim continuidade as suas 

tradições. Vemos cada vez mais valores da vida humana serem deixados para trás em nome da 

necessidade do capital e da racionalidade moderna, as pessoas passam, no geral, a viver sob o 

prisma de uma razão instrumental, já que se esvaziam de sua humanidade para se 

relacionarem, de forma mecânica, umas com as outras. Para não ficar à margem dessa nova 

sociedade, o idoso foi forçado a desempenhar habilidades mecânicas, acompanhando a 

modernização imposta pelo mundo capitalista e tecnológico. 

 
 

 

3.2. A VELHICE EM QUESTÃO 
 
 
 
 
 

O envelhecimento é um processo evolutivo e contínuo que se estende desde o nascer, 

crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, devido a mudanças físicas, cognitivas e psicossociais, 

com perdas e ganhos. Todas as idades da vida em nosso mundo têm atividades peculiares e 

prevalentes: o estudo na juventude, o trabalho na idade adulta e a experiência na chamada 

terceira idade. Esta é considerada o último estágio da nossa existência. O velho em seu corpo 

traz marcas tanto externas quanto internas, visíveis e invisíveis, não podendo negar aos outros 

nem a si mesmo a decadência do corpo e de suas funções cognitivas. 

 
Beauvoir (1990) revela que existem comunidades que variam entre respeito e 

desrespeito, consideração e abandono às pessoas idosas, variando conforme a situação de 

miséria extrema. O idoso não é mais visto como parte integrante de uma sociedade ou como 

alguém que ainda pode contribuir com o seu conhecimento cultural, profissional e espiritual, 

como podemos observar a cultura dos iacutes no Nordeste siberiano: 

 
 
 
 

A extrema pobreza conduz à imprevidência: o presente comanda, o futuro lhe é 
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sacrificado. Quando o clima é duro, as circunstâncias difíceis, os recursos 
insuficientes, a velhice dos homens assemelha-se muitas vezes à dos bichos. [...] 
Nesta civilização rudimentar, os conhecimentos e a experiência não podiam servir 
para nada. [...] A família era patriarcal. O pai era o dono dos rebanhos. Ele exercia 
sobre seus filhos uma autoridade absoluta, podia vendê-los ou matá-los; muitas vezes 
livravam-se das filhas. Se o filho insultava o pai ou lhe desobedecia, este o 
deserdava. Enquanto permanecia vigoroso, o pai tiranizava a família. Tão logo se 
enfraquecia, seus filhos lhe extorquiam seus bens e mais ou menos deixavam-no 
morrer. Maltratados na infância, não tinham piedades para com os velhos pais. 
(BEAUVOIR, 1990, p. 58) 

 
 
 
 

Ainda sob essa perspectiva, Beauvoir (1990) relata os costumes dos ainos do Japão, 

onde as crianças são abandonadas pelas mães, crescendo sem o carinho dos pais, chegando à 

fase adulta sem nenhum apreço pelos seus antecessores, abandonando-os em suas velhices: 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Esses mesmos processos de negligência com os idosos podem ser encontrados no 

povo siriono na floresta boliviana, como relata ainda Beauvoir (1990): 

 
 
 
 

Mas esse povo seminômade é constantemente vítima da fome. Eles vivem em estado 
selvagem, quase nus, sem ornamentos, sem instrumentos; dormem em redes, fabricam 
arcos, mas não possuem canoas e se deslocam a pé. [...] Durante a estação das chuvas, 
encafuam-se em cabanas poeirentas; cultivam algumas plantas, mas comem 
principalmente legumes e frutos selvagens. Na estação da seca, pescam e caçam. [...] 
Não têm organização social nem política; ninguém exerce as funções de juiz. Brigam 
muito por questões de alimentação: cada um luta por sua vida. Esse tipo de existência 
é tão penoso que, desde os 30 anos, as forças começam a decrescer; aos 40 anos, o 
indivíduo está gasto. Então os filhos negligenciam os pais; nas distribuições de 
alimentos, esquecem-nos. As pessoas idosas andam lentamente, atrapalham as 
expedições. (BEAUVOIR, 1990, p. 60-61) 

 
 
 
 

Entretanto, podemos encontrar também na obra de Beauvoir (1990) exemplos de 

povos que, mesmo com todas as dificuldades financeiras encontradas, não largam seus entes 

idosos ao abandono, dando a eles uma vida digna até seus últimos dias de vida. É o que a 
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estudiosa relata sobre os chuckchees do interior da Sibéria e os yangans da Terra do Fogo. Os 

chuckchees consideram seus idosos pessoas importantes e respeitadas por todos, inclusive, são 

os idosos os chefes das tribos e os responsáveis por fazer a distribuição das propriedades, 

conforme se extrai do seu texto abaixo transcrito: 

 
 
 
 

[...] eles conduzem os rebanhos de renas através das estepes do norte; são existência 
é tão rude, que ficam decrépitos cedo: mas o enfraquecimento senil não acarreta uma 
decadência social. As ligações de família são muito estreitas. É o pai que governa e 
que possui os rebanhos; [...] o velho representa frequentemente um papel importante 
nas prestações matrimoniais; possuir rebanhos – ou terras – significa que está 
encarregado de reparti-los entre seus genros e filhos, de acordo com o costume. 
(BEAUVOIR, 1990, p. 73) 

 
 
 
 

Já os yangans da Terra do Fogo são os mais primitivos dos povos, aqueles que não 

têm renda nem para a sua subsistência, passam fome quase que a vida inteira, mas mesmo 

assim são cuidadosos com suas pessoas idosas. Assim descreve Beauvoir: 

 
 
 
 

Meninos e meninas são muito bem tratados, amam ternamente seus pais e, no 
acampamento, fazem questão de morar na mesma cabana que estes. Esse amor 
permanece quando os pais são mais velhos, e todas as pessoas idosas são respeitadas. 
A comida é partilhada por toda a comunidade: os velhos são os primeiros a serem 
servidos; dá-se a eles o melhor lugar na cabana. Não são nunca deixados sozinhos, há 
sempre um filho que cuida deles. Nunca são alvos de zombaria. Ouvem-se seus 
conselhos. Se são inteligentes e honestos, têm uma grande influência moral. 
(BEAUVOIR, 1990, p. 75) 

 
 
 
 

Bem parecido com os yangans vivem os aleútes (mongóis), mesmo com uma vida 

precária garantem aos idosos uma vida feliz, como podemos conferir na passagem: 

 
 
 
 

Os aleútes são mongóis, bem construídos e robustos, que habitam as ilhas Aleútas. 
Deslocam-se em canoas e vivem da pesca; comem baleia e cabeças de peixes 
fermentadas. Não fazem provisões e, apesar de disporem de poucos alimentos, 
desperdiçam-nos: têm resistência, e podem ficar sem comida durante dias. [...] os 
filhos adoram seus pais, e se aplicam em amenizar os últimos anos de vida deles; 
abandoná-los é uma desonra; deve-se ajudá-los, partilhar tudo com eles, se 
necessário sacrificar-se por eles; os filhos devotam-se, em particular, à mãe, mesmo 
que esta esteja aleijada e decrépita. Tratando bem os pais, ouvindo os conselhos 
deles, haverá recompensa: a pesca será frutuosa e se chegará à velhice. Chegar à 
velhice é dar um grande exemplo à posteridade. (BEAUVOIR, 1990, p. 76) 
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Podemos concluir com essas diferenças apresentadas pela autora que os idosos são 

em algumas situações e culturas renegados e em outras valorizados. Porém, a verdade é que a 

contribuição do idoso é importantíssima tanto para a economia, movimentada pelos seus 

proventos, quanto para o desenvolvimento de todo o tecido social. Por isso, quem atinge a 

terceira idade não é uma pessoa velha (sinônimo de coisa perecível, descartável e que perde o 

valor com o passar do tempo), mas é uma pessoa idosa, veterana, que tem a grande vantagem 

da vivência como aliada, trazendo no bojo dos anos o peso da experiência acumulada como 

legado. Eles são, em nossa sociedade de consumo, geradores reais de relações, pontes entre 

uma geração e outra. Seus conhecimentos, suas experiências e sabedorias são bens confiados 

aos jovens, agora mais do que nunca, professores da vida. Nas sociedades mais tradicionais, o 

velho é, diferentemente, do que ocorre na sociedade ocidental moderna, um ser venerado, 

visto como ente conhecedor e responsável maior pela experiência adquirida e transmitida a 

gerações futuras, conforme descrevem os autores Carlos Serrano e Maurício Waldman, em 
 

Memória D’África: 
 
 
 
 
 

Assim, junto ao amplo conjunto de sociedades tradicionais africanas que esposaram 
a oralidade, a transmissão da herança cultural tornou vital a importância do elo que 
une o indivíduo à palavra. É pela palavra que se reconstitui a história tradicional de 
um povo. Além disso, a própria coesão da sociedade também depende do valor e 
respeito que impregnam a palavra. (SERRANO, 2008, p.145-146) 

 
 
 
 

Na cultura africana, sobretudo, antes da modernização, o velho tinha um lugar de 

destaque na família, ele era o guardião das tradições, indivíduo que tinha a incumbência de 

repassar os conhecimentos de ordem existencial e espiritual, próprios do seu povo, às demais 

pessoas da comunidade a que pertencia. Esses saberes eram geralmente passados oralmente 

aos mais jovens e às suas famílias, a fim de sustentar a identidade do povo, por meio de 

tradições, modos de vida e de cultura estimados na comunidade durante décadas. 

 
Contudo, todas essas experiências trazidas na bagagem das pessoas idosas se perdem 

quando se trata das exigências impostas pelas sociedades capitalistas. O idoso da 

contemporaneidade reflete olhares e perspectivas de análise social, que estão pautadas dentro 

da categoria trabalho. É por meio do trabalho que o homem se torna sujeito social, 

contribuindo para a construção da sociedade e de si próprio. Sendo assim, o idoso não é mais 

parte integrante da composição trabalho e produção, pois ele não está mais ativo na geração 
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de mais valia ao capitalista. Simone de Beauvoir retrata em sua obra A velhice que: 
 
 
 
 
 

[...] a inatividade imposta aos velhos não é uma fatalidade natural, mas a 
conseqüência de uma opção social. O progresso técnico desqualifica o velho 
operário; sua formação profissional, feita quarenta anos antes, é geralmente 
insuficiente: uma reciclagem conveniente teria podido melhorá-la. [...] Mas na nossa 
sociedade, na qual só se leva em consideração o lucro, os empresários preferem 
evidentemente uma exploração intensiva dos assalariados: quando eles se acabam, 
são jogados fora e substituídos por outros [...]. (BEAUVOIR, 1990, p. 286) 

 
 
 
 

Neste patamar, fica claro que tratar da relação velhice e trabalho não é uma tarefa 

fácil. O modelo capitalista exige uma força de trabalho vigorosa e com muita disposição, que 

através dos anos, naturalmente, se perde ou se desgasta, o que se mostra quase impossível 

pensar na possibilidade de unir trabalho e velhice, como adverte Simone de Beauvoir: 

 
 
 
 

Enquanto conserva uma eficácia, ele permanece integrado à coletividade e não se 
distingue dela: é um adulto macho de idade avançada. Quando perde suas 
capacidades, aparece como outro; torna-se, então, muito mais radicalmente que a 
mulher, um puro objeto; ela é necessária à sociedade; ele não serve para nada: nem 
valor de troca, nem reprodutor, nem produtor, não passa de uma carga. Acabamos de 
ver que seu estatuto lhe é outorgado: não supõe nunca, portanto, qualquer evolução. 
(BEAUVOIR, 1990, pág. 110) 

 
 
 
 

O trabalho é, sem dúvida, uma necessidade humana e própria dessa condição do 

homem, no sentido de criação, satisfação ou realização. No entanto, as novas regras e 

exigências do atual modelo produtivo ocidental fazem com que o trabalho seja substituído por 

outras formas e rigores. Assim, promove um desgaste maior da capacidade humana, em que o 

tempo do trabalho vai além da jornada direta, fazendo com que os homens, à medida que 

envelhecem, percam cada vez mais e com maior rapidez as forças físicas e a disposição. Sob 

esse ponto de vista, o poema Retrato (2001), de Cecília Meireles, também traz como 

representação lírica a ação do tempo sobre a existência, revelando como as coisas do mundo 

são efêmeras, nas quais o ser também não fica imune e se degrada: 

 
 
 
 

Eu não tinha este rosto de hoje, 
assim calmo, assim triste, assim magro, 
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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? 

 
 
 
 

Na sua condição existencial e humana, a sociedade industrial, por exemplo, rejeita o 

velho, na medida em que ele não se encontra mais apto para estar diretamente atuando nos 

meios de produção. Com a visão de lucro incessante, esse modelo produtivo de sociedade 

concebe o idoso como um “inútil”, “imprestável”, ou parasita que precisa ser excluído e é, em 

especial, a partir da industrialização que se utiliza a metáfora do corpo velho percebido como 

o de uma máquina que se desgasta. 

 
A velhice era uma condição de poucos e envelhecer com saúde, uma condição ainda 

mais rara. A expectativa da média de vida tornou-se possível a partir das intervenções de 

controle de epidemias e outras medidas de caráter preventivo. Esse conjunto de fatores 

permite observar que o velho não se vê como velho pelas transformações promovidas em seu 

físico pelos anos vividos, mas se percebe como velho muito mais pela discriminação e 

negação que a sociedade lhe faz, em especial, a estabelecida pelo modelo produtivo vigente. 

Assim, se o envelhecimento é um produto dos tempos modernos, paralelamente, também, se 

torna o tempo da marginalização do idoso, uma vez que o modelo instituído socialmente é de 

inclusivo para o jovem e de exclusão para o velho. Na esteira do pensamento de Simone de 

Beauvoir (1990), pode-se ainda afirmar que a ênfase que a sociedade dá ao vigor da juventude 

é que produz mais marginalização ao velho, ou seja, quanto mais se acumula em anos de vida 

mais se percebe o desprestígio da idade. Assim, o idoso vai se tornando um ser inferiorizado e 

destruído de identidade. 

 
Seguindo o pensamento de Simone de Beauvoir, concebe-se a categoria velho como 

uma invenção social que varia, através dos tempos, em função de diferentes fatores, como o 

cultural, o econômico, o político, entre outros, como podemos ler na passagem seguinte: 
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É o sentido que os homens conferem à sua existência, é seu sistema global de 
valores que define o sentido e o valor da velhice. Inversamente: através da maneira 
pela qual uma sociedade se comporta com seus velhos, ela desvela sem equívoco a 
verdade – muitas vezes cuidadosamente mascarada – de seus princípios e de seus 
fins. (BEAUVOIR, 1990, pág. 190) 

 
 
 
 

O trabalho industrializado absorve aqueles que estão no auge de suas forças vitais, 

ficando as demais, crianças e velhos, numa pretensa proteção ou numa espécie de “amparo”, 

já que não fazem parte do grupo de interesse das indústrias. A infância, no entanto, na 

perspectiva de futuro é concebida como período de preparação para o mundo do trabalho, 

sendo assim, priorizado. A velhice, nessa perspectiva excludente e discriminatória, passa a ser 

desprezada ou infantilizada, como se lhe fosse atribuído o nada fazer, uma benesse, tipo de 

concessão que a sociedade faz como uma espécie de recompensa pelos anos de trabalho. 

 
A sociedade industrial, ao recusar a velhice, enaltecendo a força do jovem produtivo, 

acaba aumentando a discriminação do velho, diante dos valores capitalistas do trabalho e da 

produtividade. A decadência do velho é assim imposta pelo capitalismo, que mostra um dos 

maiores dilemas exigido ao homem moderno: viver na dimensão do consumo, do lucro e da 

exaltação narcisista do vigoroso corpo jovem. Nessa perspectiva de valorização da força 

jovem, a sociedade contemporânea anula os velhos, descaracterizando-os de seu universo 

social e cultural, obrigando-os, então, a buscarem, em determinada situação modelos de 

jovialidade e assumirem personagens com máscaras jovens ou, diametralmente apostos, ao 

incorporarem o isolamento e a exclusão. De todo modo, em ambas as situações, o homem, em 

especial, o homem-velho, se desintegra de sua existência temporal e humana. 

 
 
 
 

Nas sociedades capitalistas, entretanto, o que se observa é um recorrente desrespeito 
à velhice. Os velhos são submetidos ao isolamento e destituídos de sua função social, 
anteriormente investida de respeito, que era garantir a troca de experiências entre as 
gerações. Nessa direção, tanto Beauvoir (1990) como Secco (1994) destacam que as 
questões concernentes à velhice foram muitas vezes silenciadas, como se tratar sobre 
tal assunto fosse algo proibido. As autoras defendem ainda que não há uma 
uniformidade de tratamento dado à velhice. A cultura da sociedade, bem como a 
classe social ao qual o velho pertence são determinantes para a forma como será 

tratado
4
.  

 
 
 
 

4 Informação retirada do site 
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/21557/1/AureliaBentoAlexandre_DISSERT.pdf Acesso em  
20 de abril de 2017  
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É a sede de produção e lucro da sociedade capitalista que determina a maneira e o 

lugar da velhice e, desse modo, acentua e evidencia a ruptura entre as classes e a distância 

entre velhos abastados de velhos pobres ou remunerados por seus parcos rendimentos da 

aposentadoria conquistada pelos anos dedicados ao trabalho e por suas contribuições 

previdenciárias retiradas mensalmente de seus proventos. O velho, em sociedades capitalistas, 

sofre a opressão que se dá tanto pela desigualdade social quanto pelo confinamento social ou 

isolamento instituído pela própria família, que se vê premido a buscar meios de sobrevivência 

ou enriquecimento, em que os velhos acabam sendo deixados a sós e para trás, muitas vezes, 

vivendo à deriva do mundo, mergulhado no abandono e na solidão. 

 
O nosso país não é mais predominantemente de jovens, uma vez que a classe de 

idosos aumenta cada vez mais na pirâmide da faixa etária da população brasileira. Por isso, a 

sociedade deve se preparar de imediato para lidar com a perspectiva de que, ainda neste 

século, grande parte da população não será constituída de jovens, mas de pessoas com mais de 

60 anos, que irão trabalhar e atuar dentro do país. Questões culturais acerca do modo como 

estamos acostumados a olhar as pessoas de terceira idade devem fazer parte dessa nova 

discussão, dessa mudança, pois mesmo ainda de forma precária, está aumentando o número de 

pessoas idosas no mercado de trabalho. Um dos grandes fatores para essa mudança é a renda 

da família brasileira que está cada vez mais baixa, obrigando assim os idosos a terem que 

continuar trabalhando para aumentar a renda da família. O reingresso ao mercado de trabalho, 

quase sempre com o objetivo de suprir necessidades financeiras, ocorre, geralmente, em 

situação menos vantajosa e mais precária do que a anterior, pois, apesar de exercer uma 

função tão importante quanto a de uma pessoa mais jovem, o seu salário é bem inferior ao 

merecido, principalmente, quando comparado com o salário dos demais trabalhadores. 

 
Quando o idoso perde a sua condição de ser produtivo, seja pela aposentadoria, seja 

pelo desemprego, além da redução do seu poder aquisitivo, o que gera cortes no seu consumo e 

diminuição no seu padrão de vida, ele desvalorizado em sua autoestima, em sua realização e 

satisfação pela vida. Como não acompanham o trabalho na produção industrial, a alternativa 

para a maioria é o trabalho informal e autônomo, uma vez que as pessoas mais velhas 

enfrentaram mais dificuldades em aprender e utilizar as novas tecnologias, além de enfrentar 

os desafios da aposentadoria e a insuficiência de renda para a própria manutenção e da família. 

Diante disso, tendem a submeter-se ao subemprego e ao trabalho informal, como solução 

geralmente relacionada com ocupações precárias e salários baixos. 
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Com a situação de exclusão imposta ao idoso, por ele não deter mais de forma viril 

sua força produtiva, podemos destacar o lado bom, pois, o fator idade tende a aumentar as 

chances de os indivíduos serem bem sucedidos como trabalhadores autônomos, não tendo 

mais tanta força física, mas tendo o diferencial, a “experiência”. Com destaque para o papel 

exercido pela família – mantendo-se um chefe provedor mais velho, ocupado como autônomo 

responsável pela manutenção de membros não ativos (filhos ou agregados sem ocupação). 

Vemos, com isso, o presente sendo alimentado pelas revelações de fatos passados, como diz 

Bosi, em Memórias e Sociedade, que “Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas 

refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A 

memória não é sonho, é trabalho” (BOSI, 1994, p. 55). Nesse sentido, lendo, por exemplo, o 

poema Lembrança do mundo antigo, de Carlos Drummond de Andrade, o poeta faz de suas 

lembranças não uma simples nostalgia do passado, mas uma forma de expressão de sua crítica 

social: 

 
 
 
 

Clara passeava no jardim com as crianças. 
 

O céu era verde sobre o gramado, 
 

a água era dourada sob as pontes, 
 

outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados, 
 

o guarda-civil sorria, passavam bicicletas, 
 

a menina pisou a relva para pegar um pássaro, 
 

o mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. 
 

As crianças olhavam para o céu: não era proibido. 
 

A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo. 

Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos. 

Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas, esperava 

cartas que custavam a chegar, 

 
nem sempre podia usar vestido novo. Mas passeava no jardim, pela manhã!!! 

 
Havia jardins, havia manhãs naquele tempo!!! 

 
 
 
 

O poema relata um tempo poético, de pureza e harmonia, de encanto e beleza, onde o 
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mundo era um lugar mais amável, mais habitável, melhor para se viver, bem diferente de 

nossa realidade hoje. E ao dizer, que havia “jardins” e “manhãs naquele tempo”, na verdade, 

ele quer dizer que não há mais jardins e manhãs nos dias de hoje em função do processo social 

moderno regimentado pelas maquinarias e pela ideia sempre crescente em torno do capital e 

do lucro. Tal estado de coisa reflete a necessidade de lucro incessante da sociedade moderna 

em detrimento da vida espontânea e simples representada pelas belezas da natureza. 
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4. VELHICE E IRONIA EM CONTOS DE DALTON TREVISAN E CLARICE 

LISPECTOR 

 
 
 
 

4.1. DA RUPTURA DOS PADRÕES FAMILIARES AO CÁRCERE DO ASILO EM 

CLÍNICA DE REPOUSO 

 
 
 
 

Nascido em 14 de junho de 1925, na cidade de Curitiba, o escritor Dalton Jérson 

Trevisan, formou-se na Faculdade de Direito do Paraná/PR. Exerceu a advocacia durante sete 

anos, mas abandonou a atividade para trabalhar na fábrica de cerâmicas da família. Quando 

era estudante de Direito, Trevisan costumava lançar seus contos em modestos folhetos. Ao 

longo de alguns anos, produziu textos sem publicá-los. Iniciou sua carreira na literatura com a 

novela “Sonata ao Luar” (1945). Em 1946, dirigiu em Curitiba o grupo literário que publicava 

a revista “Joaquim”, tornando-se porta-voz de vários escritores e publicou nela seu segundo 

livro, o “Sete Anos de Pastor” (1946). 

 
Seus contos começaram a ser publicados em 1954 em forma de folhetos, à moda da 

literatura de cordel e registrava o cotidiano notadamente situado na metrópole curitibana. 

Inspirado nos habitantes da cidade, criou personagens e situações de significado universal, em 

que as tramas psicológicas e os costumes são recriados por meio de uma linguagem concisa e 

popular, que valoriza os incidentes do cotidiano sofrido e angustiante. Só em 1959 Trevisan 

ganhou repercussão nacional com a publicação de “Novelas Nada Exemplares”. Já reunia 

quase duas décadas de produção literária, quando ganhou o Prêmio Jabuti da Câmara 

Brasileira do Livro. Dedicado exclusivamente ao conto, só teve um romance publicado, “A 

Polaquinha” (1985). Em 1996, recebeu o Prêmio de Literatura Ministério da Cultura. Dividiu 

com Bernardo de Carvalho o I Prêmio Portugal Telecon de Literatura Brasileira, com o livro 

“Pico na Veia”. Já em 2012, foi o vencedor da 24ª edição do Prêmio Camões, ano em que 

também recebeu o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto 

de suas obras. 

 
No conto Clínica de Repouso (2005) objeto de analise desse tópico pode-se 

identificar o reflexo de como a sociedade capitalista e mecanicista encara a velhice, 

colocando-os idosos fora do ambiente familiar, o que provoca a experiência de afastamento de 
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sua casa, gerando-lhe solidão, melancolia e desconforto. A ruptura dos padrões familiares é 

clara, de modo que se evidencia a negação da família tradicional. 

 
Do conto se extrai que, no início, a casa de D. Candinha ainda possuía um sofá de 

veludo, característica de objeto que indica uma casa com vida e mobília tradicionais, e Maria 

se dirige à mãe como “mãezinha”, deixando bem claro que se tratava de uma matriarca. A 

história inicia-se com D. Candinha surpreendendo Maria, sua filha, e João, um rapaz até então 

desconhecido, no sofá. A filha pede que a mãe aceite hospedar o rapaz, novato na cidade de 

Curitiba, irmão de uma grande amiga, pois ali ele não tinha outros conhecidos e nem possuía 

trabalho, como lemos no conto: 

 
 
 
 

Dona Candinha deparou na sala o moço no sofá de veludo e a filha servindo cálice 
de vinho doce com broinha de fubá mimoso. – Mãezinha, este é o João. Mais que 
depressa o tipo de bigodinho foi beijar a mão da velha, que se esquivou à gentileza. 
O mocinho sorvia o terceiro cálice, Maria chamou a mãe para a cozinha, pediu-lhe 
que o aceitasse por alguns dias. – Como pensionista? Não, hóspede da família. Irmão 
de uma amiga de infância, sem conhecer ninguém de Curitiba, não podia pagar 

pensão até conseguir emprego
5
. (TREVISAN, 2005, p. 29) 

 
 

 

Incomodada e desconfiada da situação, Dona Candinha, que não era boba, como seu 

próprio nome já insinua (Candinha pessoa fofoqueira, mexeriqueira, aquela que cuida da vida 

alheia6), bem característica de uma mãe que não abre mão de saber o que está acontecendo em 

baixo de seu teto, ficando sempre à frente dos acontecimentos, não permitindo ser deixada à 

margem das informações. Ela resolve atentar para o que acontece em sua casa de madrugada, 

pois “Dona Candinha os surpreendia aos beijos no sofá. A filha saía com o rapaz, voltavam 

depois da meia-noite. Às três da manhã a velha acordava com passos furtivos no corredor” 

(CR, p. 30). Suas suspeitas de que a filha estava mantendo um relacionamento íntimo com o 

namorado fora confirmado, fugindo aos princípios morais de uma família tradicional. Até este 

ponto, os valores são mantidos dentro da família, com tratamento respeitoso com a matriarca, 

evitando deixar explícita sua relação mais íntima com o namorado. 
 
 
 
 

5 TREVISAN, Dalton. Clínica de repouso. In: _____ LADEIRA, Juliete de Godoy (org.). Contos brasileiros 
contemporâneos. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2005, p. 29-35. A partir desse momento, como estamos fazendo 
dessa mesma edição durante a análise, estaremos adotando apenas a indicação das páginas para referência das 
citações do conto em estudo, precedida da abreviação “CR” para indicar o título do conto Clínica de repouso.

 
 

6 Informação retirada do site http://www.dicionarioinformal.com.br/candinha/ Acesso em 09 de maio de 2017. 
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No entanto, tudo mudou logo que Maria assumiu o relacionamento com o jovem 

rapaz do dente de ouro e de bigodinho. A filha vira-se contra a mãe, agredindo-a em virtude 

de D. Candinha questionar a hospedagem daquele rapaz em sua casa, pois para a matriarca 

não era correto uma moça morar embaixo do mesmo teto de seu pretendente, além dele não 

contribuir com nenhuma despesa. Ordena então que o rapaz saia de sua casa, pois afirma que 

ele tem como se sustentar. É o que nos diz o narrador a certa altura da narrativa: “Dias mais 

tarde a velha descobriu que, primeiro, o distinto já estava empregado (colega de repartição de 

Maria) e, segundo, [...] era namorado da filha” (CR, p. 30). Este questionamento gera o ápice 

da crise entre mãe e filha, conforme a seguinte passagem do conto: “– Você põe esse moço na 

rua. Ou tomo uma providência. – A senhora não seja louca. [...] a filha insultou dona 

Candinha aos gritos de velha doida, maníaca, avarenta” (CR, p. 30). A filha utiliza-se então de 

seu vigor físico para internar a mãe em um asilo, e a matriarca passa de “mãezinha” para uma 

pessoa indigna da admiração da filha. D. Candinha, já no asilo, sente desprezo similar pela 

filha: “menina tão amorosa, hoje a feroz inimiga” (CR, p. 34). 

 
A narração do conto começa a se desenvolver quando a senhora D. Candinha, munida 

de toda a sua consciência, exige que sejam respeitadas as suas convicções e tradições. Sua filha 

mostra que na verdade de nada mais servia a ordem e a opinião de uma velha. A mãe, por sua 

vez, mostra sua indignação com o fato de a filha manter financeiramente o rapaz, devido ao 

conservadorismo exercido pelas famílias, preservado pela maioria dos idosos, tendo como 

tradição o homem como sendo o provedor do sustento do grupo familiar e, só apenas na sua 

ausência, esse papel era assumido pela matriarca. Mas, com o passar do tempo, com a sua 

idade já avançada, esse respeito e atenção foram mudando, na verdade, deixando de existir. 

Sua filha não mais permite que ela tome as decisões dentro de sua própria casa e muito menos 

em sua vida. Percebemos, no conto em questão, uma inversão, tanto no papel familiar como no 

casamento, a filha assume a casa e passa a viver nela com o agora noivo: “Instalado na casa, o 

noivo regalava-se com ovo frito na manteiga, coxinha gorda de frango” (CR, p. 33). 

 
Como diz Beauvoir, somos considerados inferiores ao envelhecer, não mais capazes 

de saber o que é certo ou errado e é deixado de lado todo o conhecimento adquirido no 

decorrer da vida e experiências. Podemos perceber, a partir das atitudes da filha, que a 

imagem que a sociedade, de forma geral, tem do velho é de uma pessoa “incapaz”, gerando, 

como consequência, sua exclusão e os maus tratos que lhe são impostos. No conto, D. 

Candinha é deixada no Asilo Nossa Senhora da Luz, nome institucional que contradiz com o 

verdadeiro e lamentável sistema opressivo daquele lugar, destinado a residências de idosos. 
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Os idosos internados em asilos estão, na maioria das vezes, sendo abandonados 

duplamente. Primeiro, pela família; segundo, pela própria instituição. Nos asilos, em sua 

grande maioria, os idosos não são considerados como cidadãos, são resquícios, lembranças 

avulsas, lamentos. Como definido por Beauvoir (1990) em A Velhice, “Quando não podem 

mais sustentar-se, física e economicamente, o único recurso dos velhos é o asilo. Na maior 

parte dos países, o asilo é absolutamente desumano: nada mais que um lugar para esperar a 

morte, um “morredor” (BEAUVOIR, 1990, p. 312). Não podendo decidir o que quer que seja, 

devem responder prontamente às normas internas definidas sempre por outros, comer a 

comida que outros preparam, dormir e acordar nas horas de praxe, tomar a medicação que lhes 

é dada e aguardar por nada. O espaço que habitam não é o seu espaço. Dormem em quartos 

onde as camas quase se tocam, junto com outros idosos que jamais viram antes. Não possuem 

privacidade e nem afeto. 

 
Ao falar sobre asilos, podemos aproveitar algumas contribuições de Bosi (1994). Em 

sua obra Memória e Sociedade, em Lembranças, ela relata memórias de oito idosos, dentre 

eles, Sr. Ariosto, um idoso que residia em um asilo. Este idoso remete algumas opiniões 

pessoais a respeito de sua vivência neste ambiente. De acordo com sua memória, sua ida ao 

asilo se deu da seguinte forma: 

 
 
 
 

Um dia o coração parou de bater de desgosto. Me levaram para o hospital; depois de 
quatro meses os médicos me dispensaram. Tinha pago dois meses adiantados para a 
senhoria com reserva do quarto, mas enquanto estive no hospital ela alugou para 
outro e eu não tinha aonde ir. Voltei para o hospital. A assistente social me 
perguntou: “O senhor não tem aonde ir, seu Ariosto?”. “Não tenho, dona Jurema.” 
“Bom, eu sei de um asilo, levamos o senhor”. Eu vim pra cá e aqui estou. (BOSI, 
1994, p. 175) 

 
 
 
 

Esta recordação nos apresenta a verdade de muitos que vão para o asilo por não terem 

outra opção. O asilo acaba se tornando o local para se aguardar a morte. Sr. Ariosto, não tendo 

dinheiro para pagar outro aluguel, resolve aceitar este favor. Seu relato nos fornece algumas 

informações interessantes a respeito do asilo em si. Bem como, dos seus sonhos e de suas 

esperanças: 
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Um dia vou deixar este asilo, vou morar com meu irmão e trabalhar, ainda posso 
fazer flores. Estou recebendo de aposentadoria 540 cruzeiros por mês e gasto uma 
parte em remédios para o coração. A comida aqui parece de cachorro: misturam o 
macarrão que sobrou de ontem, com o arroz, feijão, salada. À noite não durmo por 
causa do mau cheiro do dormitório. Durmo um pouco de dia. (BOSI, 1994, p. 175) 

 
 
 
 

Na verdade, tudo isso ocorre na vida real, não por falta de legislação amparadora dos 

idosos, mas por sua falta de aplicabilidade pelo poder público e pela sociedade. A própria 

Constituição Federal Brasileira de 1988 contém artigos que defendem o bem-estar dos idosos, 

visando com que estes cidadãos possuam um determinado e merecido conforto e amparo nessa 

fase tão frágil da vida na qual todos um dia farão parte. No seu art. 229, segunda parte, está 

disposto que os “filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na velhice, carência 

ou enfermidade” e o seu art. 230 prevê que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de 

amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. Há também lei específica dirigida ao 

idoso, a Lei 10.741/03, conhecida como Estatuto do Idoso, destinada a regular os direitos das 

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, a qual, ao longo de seu conteúdo, 

assegura, por exemplo, no seu art. 3º, que “É obrigação da família, da comunidade, da 

sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 

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

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”. Da 

mesma forma, o referido Estatuto estabelece, no seu art. 10, que “É obrigação do Estado e da 

sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana 

e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas 

leis”. 

 
Voltando a análise do conto Clínica de Repouso, percebe-se que D. Candinha começa 

a fazer chantagem emocional com sua filha, indicando que todos esses acontecimentos 

poderão causar sua morte, mas a filha não desiste: se o rapaz sair de casa, ela também não 

morará mais lá. “Sentiu-se afrontada a velhota, com palpitação, tontura, pé frio. Arrastou-se 

quietinha para a cama, cobriu a cabeça com o lençol: – Apague a luz – ela gemeu – que vou 

morrer” (CR, p. 31). Depois de toda a discussão, D. Candinha entra em um processo de 

adoecimento e insistente fraqueza, levando-a a internação, “Quando viu estava no Asilo Nossa 

Senhora da Luz, perdida com doida epilética, alcoólatra” (CR, p. 32). 

 
Em sua nova residência, o asilo, para onde são levados os idosos dos quais não serão 



53 
 
 

 

mais cuidados pela família, D. Candinha tem, cada vez menos contato com a filha, que 

aparece apenas vinte e dois dias após a internação, levando-a a um quadro de abandono. Maria 

também é informada da greve de fome da mãe em virtude da convivência com o ambiente 

hostil que se encontra, porém, mesmo assim, nada importava para a filha, já que a mãe era 

contra seu relacionamento amoroso. A matriarca, D. Candinha, era corriqueiramente vítima de 

tortura, como choques e injeções, toda vez que desobedecia as normas as quais estava 

submetida em sua nova vida. A esse respeito, a seguinte passagem do conto é representativa: 

“Quem reclama – era o sistema do doutor Alô – ganha choque! Ao menor protesto ou 

queixume; – Olhe o choque, melindrosa! Olhe a injeção na espinha! Olhe a insulina na veia!” 

(CR, p. 32). Por outro lado, suas novas companheiras do dia a dia faziam com que a anciã se 

perdesse no ambiente familiar pelo qual tanto prezava. 

 
Os maus tratos a que era exposta, levaram a velha a ser realmente uma pessoa 

incapaz de viver a vida com naturalidade e com a capacidade física e psicológica a qual ainda 

dispunha. Como diz Beauvoir, ela deixou de ser tratada como pessoa, então, por conseguinte, 

não mais tinha seus diretos sociais respeitados. Muitas vezes e das mais variadas formas, a 

sociedade torna-se desumana com o idoso, ao não lhe conceder o direito que este acumulou 

durante uma vida inteira. Em vez de ser reverenciado por sua sabedoria e ser denominado de 

‘sábio’, o que vemos é um profundo desrespeito pela figura do idoso. O que grande parte das 

pessoas parece não saber é que neurônios não envelhecem. Assim como a liberdade, que uma 

vez conquistada, não se abre mais mão dela, assim também é a memória, as lembranças, o 

aprendizado, as experiências. Não tem como voltar atrás, como regredir. Está tudo lá, 

guardadinho num cofre mágico da mente do sábio, pronta para ser explorada da maneira 

correta, justa e humana. 

 
Com isso, pode-se observar a total vulnerabilidade e fragilidade em relação a eles. 

Assim, ao adentrar no asilo, nada melhora, pelo contrário, D. Candinha recebe ameaças. E, em 

represária a qualquer tipo de reclamação sua, será surpreendida com maus tratos, prática 

comum no sistema do doutor Alô. O choque, no entanto, não é a única punição, o sistema 

possui ainda aplicação de insulina na veia e injeção na espinha. E apesar de não ser obrigada a 

se abster de água, D. Candinha era torturada pela sede, pois os hábitos imundos das outras 

internas e a limpeza duvidosa do estabelecimento a deixava sem coragem de ingerir aquele 

líquido, como podemos destacar no conto: “Servia-se da torneira do banheiro, não é que uma 

possessa vomitou na pia? Foi encher o copo, deu com tamanho horror. Embora lavada a pia, 

guardou a impressão e sofria a sede” (CR, p. 33). Candinha também não penteia o cabelo e 
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usa uma camisola suja porque a sua roupa foi confiscada. Tudo isso mostra as necessidades 

básicas sendo negadas a um ser humano, resultando na violação dos direitos sociais e 

humanitários. A aparência desleixada, em um lugar onde qualquer desobediência às regras é 

motivo de punição, a idosa afirma que essa situação se deve primeiramente à ingratidão da 

filha. Devido a tanto abandono, a idosa chega ao ponto de ter como sua melhor amiga uma 

mosca. Essa parte do texto relata claramente a ironia à que Dalton Trevisan cria no conto, pois 

D. Candinha troca o amor e companhia de sua filha por uma mosca, inseto seboso, mas que 

naquele momento era mais puro e limpo do que a sua própria filha. 

 
No final da narrativa, D. Candinha pede à filha para que ela suma, juntamente com o 

noivo, passando a ter a idosa relação afetiva unicamente com a já citada mosca, que ela 

alimenta e convive em seu quarto há três dias. Essa situação retrata através da ironia, o estado 

de solidão enfrentado pela personagem, abandono, falta de solidariedade e a exclusão social. 

Nessa perspectiva, o conto aponta para a condição de abandono e decadência para com o 

velho, fruto de uma sociedade que minimiza a sua importância e o submete às mais 

humilhantes situações. Sobre isso, é esclarecedor o pensamento de Ecléa Bosi: 

 
 
 
 

O velho sente-se um indivíduo diminuído, que luta para continuar sendo um homem. 
O coeficiente de adversidade das coisas cresce: as escadas ficam mais duras de subir, 
as distâncias mais longas a percorrer, as ruas mais perigosas de atravessar, os pacotes 
mais pesados de carregar. O mundo fica eriçado de ameaças, de ciladas. Uma falha, 
uma pequena distração são severamente castigadas. (BOSI, 1994, p. 79) 

 
 
 
 

A relação fraternal e sublime é reduzida a menos do que um inseto, que aparece na 

história provida de um nobre sentimento de lealdade. A mosca permanece no quarto de D. 

Candinha, pois até o final da narrativa ela não sai de lá, por dedicação sentimental a esta 

senhora, ao contrário de sua filha Maria, que só retornou ao local duas vezes apenas para 

reclamar do comportamento da mãe, deixando de lado qualquer sentimento de ordem fraterna. 

Nesse caso, a putrefação é personificada e com aspectos de humanização, o que parece 

implicar na destituição da condição humana dos familiares de D. Candinha, como se a 

narrativa quisesse apontar para o leitor que, em dadas circunstâncias, uma mosca pode ter 

sentido de humanização, enquanto os homens podem perder a sua humanidade. No entanto, a 

presença da mosca pode ser pensada, fruto da ambiguidade do texto literário, reflexo da 

decadência e do caráter mísero, na situação de nojo a que chegou D. Candinha e alguns idosos 
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nesse estágio da vida, como narra Lizete de Souza Rodrigues e Geraldo Antônio Soares em 

seu artigo “Velho, Idoso e Terceira Idade na Sociedade Contemporânea”: 

 
 
 
 

O ser velho representa um conjunto de atribuições e transformações negativas que 
estão ligadas ao conceito tradicional de velhice. No imaginário social o velho está 
diretamente associado à estagnação e perdas que levam à ruptura e ao isolamento; 
inflexibilidade decorrente de apego a valores ultrapassados e cristalizados que 
também levam ao isolamento social; imagem negativa do aposentado, significando 
um final de vida, falta de capacidade pessoal e a exclusão da rede produtiva; pessoa 
que necessita de cuidados, sem força, sem vontade, sem vida, doente, incapacitado e 

que por todos esses motivos fez opção pela passividade
7
. 

 
 

 

A figura do velho é compreendida como sendo uma representação da decadência 

humana. A tristeza constante, em sua grande maioria até a depressão, reforça a imagem do 

sofrimento permanente. Em sua grande maioria, a impossibilidade de comunicação entre 

adultos e velhos criam enormes abismos, como podemos destacar no conto em estudo quando 

enfatizamos o diálogo e o entendimento entre D. Candinha e uma mosca. Tal fato abre ao leitor 

possibilidades de interpretação diante de um animal tão sujo encontrado em lixo, esterco, 

substâncias orgânicas ou lugares com matérias em decomposição. E a relação da matriarca 

com o inseto passa a ser comparada ao que deveria ser um amor incondicional de uma família. 

Ao preferir a companhia desse inseto ao da sua filha, D. Candinha deixa bem claro o desprezo 

sentido depois de tanto sofrimento causado a ela pela pessoa a qual dedicou uma vida de amor 

e cuidados. 

 
O relacionamento familiar citado no conto revela o vergonhoso comportamento de 

uma sociedade para com seus idosos, caracterizado pelos maus tratos e pela opressão 

praticados pelos seus familiares dentro de sua própria residência. E, ao idoso, que representa a 

parte fraca da relação, resta aceitar e acatar as ordens dadas por quem agora decidiu 

administrar sua vida, sua dignidade, seus costumes e crenças. É o que nos mostra Bosi: 

 
 
 
 

Em nossa sociedade, os fracos não podem ter defeitos; portanto, os velhos não 
podem errar. Deles esperamos infinita tolerância, longanimidade, perdão, ou uma  

 
7 Informação retirada do site 
http://www.pucgoias.edu.br/ucg/unati/ArquivosUpload/1/file/Artigos%20e%20Cap%C3%ADtulos%20de%20Li 
vros/Velho,%20idoso%20e%20terceira%20idade%20na%20sociedade%20contempor%C3%A2nea.pdf Acesso em 09 
de maio de 2017. 
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abnegação servil da família. Momentos de cólera, de esquecimento, de fraqueza são 
duramente cobrados aos idosos e podem ser o início de seu banimento do grupo 
familiar. (BOSI, 1994, p. 76) 

 
 
 
 

Aos idosos injustiçados como D. Candinha, aos desprezíveis de uma forma geral, aos 

dignos de pena por alguns e de riso por outros, cabia a diminuição de sua humanidade, de sua 

liberdade de expressão e de sua individualidade. A estes caberiam sobreviver em um lugar 

insalubre onde não houvesse nenhum tipo de luz, carinho e atenção, pois do contrário, sua 

vida poderia ser reduzida a nada ou a uma sobrevivência comparável à de uma mosca. 

 
Sobre a condição do velho na sociedade guiada pelo capital e por relações 

mecanicistas diz ainda Bosi: 

 
 
 
 

Há dimensões de aculturação que, sem os velhos, a educação dos adultos não alcança 
plenamente: o reviver do que se perdeu, de histórias, tradições, o reviver dos que já 
partiram e participam então de nossas conversas e esperanças; enfim, o poder que os 
velhos têm de tornar presentes na família os que se ausentaram, pois dele ainda ficou 
alguma coisa em nosso hábito de sorrir, de andar. (BOSI, 1994, p. 74) 

 
 
 
 

Ao revelar, portanto, ao leitor como a velha D. Candinha é tratada pela própria filha, 

o conto de Dalton Trevisan incorpora aspectos do mundo exterior, podendo sua narrativa ser 

vista como denúncia de ordem social moderna e mecanicista, que oprime e reprime o velho. 

Nesse caso, o conto também compreende o contexto histórico e social, não como sinal de 

concordância, mas como instrumento de crítica, nos levando à compreensão de que a literatura 

se efetiva “na interação viva com outros campos e na unidade concreta da vida 

socioeconômica” (MEDVIÉDEV, 2012, p. 73). 

 
A literatura não é um mero reflexo da realidade social, pois incorpora a ideologia 

para um instante depois colocar os valores que ela veicula de cabeça para baixo. Ela registra e 

expressa aspectos múltiplos do complexo, diversificado e conflituoso campo social no qual se 

insere e sobre o qual se refere. Ela é constituída a partir de uma percepção e leitura da 

realidade do mundo social e cultural, apontando a historicidade das experiências de invenção e 

construção de uma sociedade. 

 
O envelhecer, para diversas pessoas, é processo doloroso e muito complexo, pois 
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demanda transformações nos aspectos psicológico, biológico e social. Observa-se que a 

maioria das pessoas não percebe que está envelhecendo; e se percebe, não fala sobre as 

mudanças. Os estudos e a literatura especializada afirmam que, por um lado, o 

envelhecimento seria acompanhado de acúmulo de experiências, gerando maior criatividade 

para lidar com as condições da vida; por outro lado, indicam declínio significativo nas 

habilidades, que levaria a incapacidades físicas e cognitivas. 

 
O idoso teve sua representatividade no mercado de trabalho e também na sua família, 

enquanto pai, mãe ou chefe da mesma. Porém, com o passar dos anos, estes papéis vão se 

perdendo. O aposentado é considerado como um sujeito que não tem mais capacidade de 

contribuir para sociedade, pois não trabalha e não produz algo útil ou novo. Este 

posicionamento pejorativo confirma a ausência de um papel social efetivo voltado à dignidade 

dos mais velhos, pois o trabalhador torna-se um “inativo” e este não tem mais 

representatividade. Para Beauvoir a aposentadoria “[...] introduz uma radical descontinuidade; 

há ruptura com o passado; o homem deve adaptar-se a uma nova condição, que lhe traz certas 

vantagens – descanso, lazer – mas também graves desvantagens: empobrecimento, 

desqualificação” (1990, p. 325). 

 
Nota-se que a aposentadoria é um momento envolto por uma série de situações 

críticas, interligadas entre si e que interferem na qualidade de vida do idoso. A questão da 

baixa remuneração da aposentadoria é uma dessas situações, pois dispor de tempo hábil para 

realizar tarefas prazerosas e não receber remuneração para sua realização acaba causando uma 

grande frustração no indivíduo, que teve uma vida de trabalho, passando agora a aproveitar a 

aposentadoria para descansar, realizar tarefas às quais antes não tinha tempo, contudo, sem 

apresentar condições financeiras suficientes para isso. Assim, surge a necessidade de haver 

uma reinserção obrigatória no mercado de trabalho por questão de complemento de renda 

familiar, o que acaba gerando uma baixa autoestima. Essa falta de recursos para concretizar 

sonhos e desejos previamente pensados e o medo de não se estabilizar e não poder mais ajudar 

a família, vão lhe acompanhar nessa fase da vida. 
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4.2. 92: A INDIFERENÇA FAMILIAR E A DEGRADAÇÃO DO IDOSO 
 
 
 
 
 

O conto 92, que integra o livro Ah, é?, de Dalton Trevisan, traz como temática a 

velhice na sociedade contemporânea, conteúdo muito recorrente na ficção do autor. O conto 

em questão narra a história de João, um senhor com a idade já avançada, que ficou paralisado 

depois de sofrer um derrame cerebral e que, em uma situação de dependência e invalidez, não 

governava mais seus músculos para se locomover. Necessitava ser carregado em uma cadeira 

de braços pela família, a qual não toma os cuidados básicos para amenizar o seu sofrimento, 

deixando-o sentado na cadeira dura e com roupa imprópria à temperatura local. A ausência de 

coordenação muscular da personagem pode ser percebida, ainda, pelo fato de a cabeça estar 

caída no peito, de um fio de baba escorrer pelo queixo e de ter a boca deformada. Essas 

manifestações colaboram para que tenhamos dele uma visão grotesca que, ao ser relacionado 
 

à sua solidão em um canto do quintal, remete-nos à situação daquelas pessoas abandonadas 

em asilos. Cria-se, então, outra imagem de João, a de vítima da indiferença familiar, levando à 

sua degradação, mas também ao seu próprio anulamento, uma vez que os seus familiares o 

esquecem no jardim quando recolhem roupas e fecham as janelas durante a chuva. A 

autoestima da personagem decai profundamente em uma escala gradativa que passa de inseto 

asqueroso à coisa, chegando à extinção do eu, como veremos. A deterioração da família é aqui 

apresentada tendo como consequência principal a solidão existencial de João, que não pode 

contar com sua força física do seu corpo e nem com o apoio de seus parentes. 

 
Ao lermos a trama da narrativa curta de que se constitui a história do 92, logo 

percebemos sinais de um sujeito que não mais depende apenas de si para enfrentar até mesmo 

as coisas básicas do cotidiano. Dessa forma, desde o início da história, a imagem que chega ao 

leitor é da velhice com marcas de dependência, em sua incapacidade de não mais agir e 

circular livremente, para muitos idosos o momento em que realmente tornaram-se velhos. A 

perda da independência é que faz o velho perceber e temer a sua morte social, pois, a partir da 

velhice-dependente, ele não tem condição de agir plenamente como indivíduo da forma como 

gostaria. Em uma época que o homem parece ter valor somente enquanto força de trabalho ou 

acúmulo de capital, a “doença” e a invalidez de João levam-no a viver, assim como as baratas 

e os ratos, à margem dessa sociedade, representada no conto pela família que o desvaloriza 

como ser humano, destacando assim os valores corrompidos, pois o ser humano é julgado por 

sua aparência, auto-suficiência e aptidão ao trabalho e não por valores como solidariedade, 



59 
 
 

 

honestidade e companheirismo. Nisso, vale ressaltar que o velho não conduz seus passos, ele 

é, em tais circunstâncias, levado “na cadeira de braços, o reflexo do padecimento do seu 

corpo/força física, em que a narrativa é enfática ao anunciar que o velho não tem escolha, é 

conduzido: “Tarde de verão, é levado ao jardim na cadeira de braços – sobre a palhinha dura a 

capa de plástico e, apesar do calor, manta xadrez no joelho8” (TREVISAN, 2013, p. 63), mas 

vai ao jardim, contraditoriamente, em circunstância de muito desconforto, já que sobre 

“palhinha dura” e, mesmo no verão, sem se importar com a temperatura do corpo do idoso, 

usando “manta xadrez no joelho”. 

 
A velhice, embora determinada por mutações biológicas e pelo referencial 

cronológico, possui determinantes sociais que variam de indivíduo para indivíduo, de cultura 

para cultura, de época para época. Nesse sentido, fica evidente a impossibilidade de 

pensarmos o que significa “ser velho” fora de um contexto histórico determinado. As 

diferentes imagens da velhice produzidas ao longo dos séculos foram socialmente construídas, 

conforme se extrai das palavras de Beauvoir, quando ela diz que “os ideólogos forjam 

concepções da velhice de acordo com os interesses de sua classe” (1990, p. 109). Por essa 

razão, o significado de “ser velho” na Antiguidade é diferente da concepção moderna de 

velhice. Nas civilizações milenares e em sociedades arcaicas, como ocorreu, por exemplo, no 

continente africano, não existia o confronto de castas e classes sociais, pois comunitária era a 

forma de viver – a velhice era considerada como fonte de sabedoria e experiência. O papel 

social do ancião era o de conselheiro, guardião das tradições, elo entre as origens e os deuses. 

A concepção de “ser velho” se revestia de sacralidade, já que os cabelos envelhecidos eram 

incumbidos de efetuar a ligação com os antepassados, unindo vivos e mortos em um só plano. 

Como ressalta Maria Aparecida do Nascimento Dias em seu trabalho acadêmico intitulado 
 

Um Olhar Sobre A Velhice em “Sangue da avó, manchando a alcatifa” de Mia Couto, 

exemplificando com a cultura africana: 

 
 
 
 

“Quando morre um africano idoso é como se queimasse uma biblioteca”. É com 
estas palavras que o poeta do Mali, Amadou Hampaté-Bâ, resume o valor atribuído 
ao velho na sociedade tradicional africana, cuja principal função é transmitir,  

 
 
 
 

8 TREVISAN, Dalton. 92. In:_____. Ah, é?. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Record, 2013. A partir desse momento, como 
estamos fazendo dessa mesma edição durante a análise, estaremos adotando apenas a indicação das páginas para 
referência das citações do conto em estudo, precedida da abreviação “92” para indicar o título do conto 92.
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oralmente, às demais gerações, a cultura e a sabedoria popular vividas no seio de 

cada comunidade
9
. 

 
 

 

Nessa concepção, o velho se encontrava relacionado à noção de força vital e por isso, 

inserido em uma etapa prestigiada da existência humana. Na cultura africana, principalmente 

antes dos projetos de modernização, o indivíduo idoso tinha a incumbência de repassar os 

conhecimentos de ordem existencial e espiritual, próprios do seu povo, às demais pessoas da 

comunidade a que pertencia. Esses saberes eram geralmente passados oralmente aos mais 

jovens e às suas famílias, a fim de sustentar a identidade do povo, por meio de tradições, 

modos de vida e de cultura disseminados na comunidade durante décadas. O envelhecimento e 

a juventude faziam parte da socialização do existir de uma sociedade e podiam ser comparados 

às árvores frondosas que se despojavam de suas folhas e tornavam a se recobrir de verde, todos 

os anos. Como destaca Beauvoir, “[...] a velhice está associada à sabedoria, [...] o tempo lhe 

conferiu a experiência, a arte da palavra, a autoridade” (1990, p. 122), e ainda, “A velhice era, 

portanto, em muitas das antigas cidades, uma qualificação” (1990, p. 123). 

 
Em seu conto 92, Dalton Trevisan retrata situações do envelhecimento que envolvem 

processos que implicam a diminuição gradativa da possibilidade de sobrevivência, 

acompanhada por alterações regulares na aparência, no comportamento, na experiência e nos 

papeis sociais. Envelhecer é um processo natural que caracteriza uma etapa da vida do homem 

e dá-se por mudanças físicas, psicológicas e sociais que acometem de forma particular cada 

indivíduo com sobrevida prolongada. Os sinais de perda ganham visibilidade na narrativa, 

pois sem que se revelem de modo preciso ao leitor, este logo percebe que se trata da velhice 

em seu quadro de absoluta solidão e tristeza profunda. A imagem que o narrador vai 

construindo durante a narração da história é de uma melancolia avassaladora pelas 

consequências do tempo e, possivelmente, de maus tratos. A passagem em que o narrador diz 

“Cabeça caída no peito, um fio de baba no queixo” (92, p. 63) nos transmite o tamanho da 

dependência dessa pessoa para com a sua família, bem como um estado de espírito fadado ao 

sofrimento, à melancolia e à dor da existência. A narrativa em análise apresenta ao leitor 

imagens do idoso em seu estado de sofrimento e fragilidade e nessa direção pode ser vista 

como uma atividade interpretativa da realidade e da experiência humana na cena social 

contemporânea, mostrando-nos como o idoso é tomado como imagem de fragilização e 
  

9 Informação retirada do site
 

http://www.editorarealize.com.br/revistas/enlije/trabalhos/Modalidade_1datahora_09_06_2014_16_17_45_idins 

crito_892_9342df0289e81767a18b979ebeff59af.pdf Acesso em 11 de maio de 2017 
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dependência do outro. Nessa concepção, o conto não é mera imitação da realidade para a qual 

ele aponta, mas sim, a sua refração, ou seja, distorce a maneira de narrar uma realidade já 

existente, possibilitando ao leitor uma reflexão crítica acerca de seu entorno. 

 
O narrador continua evidenciando a solidão com a seguinte passagem do conto, 

“Sozinho, regala-se com o trino da curruíra, um cacho dourado de giesta e, ao arrepio da brisa, 

as folhinhas do chorão faiscando – verde, verde!” (92, p. 63), de modo que a imagem do velho 

que se tem aí reitera o sentido da solidão e do sofrimento que perpassam a narrativa. Bem 

diferente do cenário que o narrador expõe no conto, um lugar que imaginamos bem arborizado, 

uma brisa agradável, com pássaros e flores que remetem brilho e luz, quando ele cita a giesta 

“arbusto com lindas e aromáticas flores que significam preferência e renovação10”, mas não 

remete a realidade dos sentimentos do idoso naquele momento, mesmo diante de uma 

paisagem tão bela. O personagem sozinho no jardim sem ter nem com quem interagir ou 

conversar por alguns instantes, fica a mercê da negligência familiar. Lopes e Libanori relatam 

que “tal imagem é reforçada pelo lirismo da personagem em alegrar-se com o canto do pássaro 

e com as flores, atitude de um ser sensível que contrasta com a insensibilidade de seus 

familiares11”. E há, no mesmo contexto, uma pessoa idosa e com problemas de locomoção no 

jardim, provavelmente para levar um vento refrescante, mas, no entanto, a mesma encontrava-

se sentada em uma cadeira desprovida de qualquer tipo de conforto e com roupas inadequadas 

para a estação. Porém, essa expressão comparativa e hiperbólica constitui um sentido no 

processo, pois esse acúmulo de traços grotescos tem por efeito a desumanização do 

personagem. Com isso podemos enxergar o abuso e o descaso vividos pelos idosos nas mãos 

de seus próprios parentes. 

 
Percebe-se que a atmosfera rodeada de beleza natural traz de volta a vontade de viver 

quando se narra que a “Primeira vez depois do insulto cerebral aquela ânsia de viver. De novo, 

um homem, não barata leprosa com caspa na sobrancelha – e, a sombra leprosa das folhas na 

cabecinha trêmula, adormece” (92, p. 63). O fato de João sentir-se uma “barata leprosa”, um 

inseto asqueroso, está diretamente ligado à sua deformação física e à sua imobilidade, mas não 

somente a elas. A condição de “leprosa” reitera o estado morto-vivo de João, porque 

corresponde a um ser que sofre no corpo as marcas da morte. No pensamento daltoniano, 

podemos identificar o artifício de repetição dos nomes próprios na maioria dos contos, como 
 
 

10 Disponível em https://www.significados.com.br/giesta/ Acesso em 30 de maio de 2017 
 

11
 Disponível em file:///C:/Users/carlo/Downloads/1359-4129-1-PB%20(5).pdf Acesso em 30 de maio de 2017 
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“João”, por se tratar de um nome bastante comum, em que se inclui a personagem em um 

vasto número de anônimos. João passa a ser todos e, ao mesmo tempo, de nenhum. A 

imobilidade e a solidão reafirmam a condição de João, pois em conjunto, são marcas de 

passividade, opressão e morte. O nome é inexpressivo e está coerente com o estado da 

personagem, um “alguém” que perde sua individualidade e deixa de ter importância na 

sociedade. João não tem voz ativa na narrativa, seus pensamentos são retratados por um 

narrador em terceira pessoa, reforçando, assim, sua subordinação e dependência em relação 

aos outros. 

 
E de repente surge uma terceira pessoa na narrativa: 

 
 
 
 
 

Gritos: Recolha a roupa. Maria, feche a janela. Prendeu Nero? Rebenta com fúria o 
temporal. Aos trancos João ergue o rosto, a chuva escorre na boca torta. Revira em 
agonia o olho vermelho – é uma coisa, que a família esquece na confusão de recolher 
a roupa e fechar as janelas? (92, p. 63) 

 
 
 
 

O descaso total com aquele pioneiro, responsável pela fundação da própria família, o 

conquistador dos seus valores, cultura e patrimônio, é sem dúvida a maior demonstração de 

que seus filhos não foram capazes de retribuir, com a mesma dedicação e carinho, os mesmos 

cuidados que seus pais tiveram quando aqueles vieram ao mundo. João aí remete o sentimento 

que ele tem hoje de si mesmo, um mero objeto, “uma coisa” que no corre-corre esqueceram e 

nem se deram conta. 

 
O porturo se faz destacar, mais uma vez, no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) Lei 

Orgânica do Estado Brasileiro destinada a regulamentar os direitos assegurados às pessoas 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos que vivem no país, pois nele o abandono 

constitui um crime, conforme determina no seu art. 4º: “Nenhum idoso será objeto de qualquer 

tipo de negligência, discriminação, violência ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, 

por ação ou omissão, será punido na forma de lei”. Portanto, no convívio familiar é para haver 

o respeito, o carinho e as melhores condições de vida que cada indivíduo idoso necessita. O 

Estado só assumirá essa responsabilidade quando não houver condições de manter a pessoa de 

idade avançada no convívio com a família. O Estatuto do Idoso, preocupado em solucionar 

esta questão do abandono, declara ainda em seu art. 98 que “abandonar o idoso em hospitais, 

casas de saúde, entidades de longa permanência, ou 
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congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado”, 

tipifica crime punível com detenção de seis meses a três anos e multa. A família tem o dever 

de zelar por seu idoso, fazê-lo com que se sinta útil em seu convívio familiar e social. 

 
Ao lermos o conto 92, logo percebemos que o autor convida o leitor, então, a 

desempenhar uma investigação detalhada no que quer dizer cada aspecto que a narrativa 

comporta, dando, assim, a oportunidade de criticarmos e analisarmos a maneira que nossos 

idosos estão sendo tratados, ajudando a conduzir o leitor ao conhecimento de uma realidade 

social e existencial. Nessa direção, é possível afirmar que, por trás do narrador, encontra-se a 

voz autoral pronta para suprir as insuficiências da realidade e para também pontuar, 

criticamente, a ansiedade por fatos reais, de tal modo que a narrativa em questão comporta 

experiências humanas e sociais, levando o leitor a perceber articulações entre a ficção e a 

realidade humana, entre literatura e sociedade. 

 
 
 
 

4.3. A REPRESENTAÇÃO DA VELHICE EM FELIZ ANIVERSÁRIO 
 
 
 
 
 

Clarice Lispector foi escritora e jornalista, nasceu de uma família de origem judaica, 

na Ucrânia, em 10 de dezembro de 1920. Junto com os seus familiares, a escritora se viu 

obrigada a emigrar logo que a sua família perdeu suas rendas com a Guerra Civil Russa e deu-

se início à perseguição de judeus. Chegou ao Brasil em 1922, com seus pais e duas irmãs, 

passando a residir, respectivamente, nas cidades de Maceió/AL, Recife/PE e Rio de 

Janeiro/RJ. Pelo fato de ter chegado ao Brasil ainda tão pequena, Clarice senti-a brasileira. O 

gosto pela escrita começou cedo, assim que aprendeu a ler. Clarice era estudiosa e tinha 

conhecimento em várias línguas. 

 
Durante sua vida acadêmica, estudou direito na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, mas já demonstrava mais interesse pelo meio literário, no qual ingressou 

precocemente como tradutora, logo se consagrando como escritora, jornalista, contista e 

ensaísta, tornando-se uma das pessoas mais influentes da literatura brasileira e do modernismo, 

sendo considerada uma das principais autoras brasileiras do século XX. Ela tem a maestria de 

revelar as transformações dos sujeitos, de modo profundo e denso. Suas obras colocam à 

mostra os grandes conflitos do ser humano, explorando com muita sutileza as regiões mais 
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profundas da alma, aliando razão e sensibilidade por meio de uma linguagem extremamente 

poética. Faleceu em 1977, um dia antes de completar 57 anos, em decorrência de um câncer 

de ovário. Deixou dois filhos e uma vasta obra literária composta de romances, novelas, 

contos e crônicas. 

 
No seu livro Laços de Família, publicado em 2009, podemos assimilar como tema 

central o processo de aprisionamento dos indivíduos através dos “laços de família”, de sua 

prisão doméstica, de seu cotidiano, das formas de vida convencionais e estereotipadas que 

passa de geração para geração. Em um dos contos que compõe o livro em discussão, o conto 

Feliz aniversário retrata a infelicidade, matéria secreta que perturba e lateja no coração e na 

cabeça da personagem principal, D. Anita. Ela é homenageada pelos filhos com uma festa de 

aniversário pelos seus oitenta e nove anos de idade. No entanto, nenhum deles está ali por 

sentir afeto por ela e nem mesmo entre eles; estão presentes apenas por obrigação. Esperava-se 

que fosse realmente uma bela comemoração, mas, na verdade, a festa tinha mais ares para 

velório. O conto mostra uma visão desencantada e descrente dos familiares, os laços de 

convenção e interesse que estão impregnados na precária união familiar através de uma 

família carioca de classe média. 

 
Logo depois do almoço, a aniversariante é encarcerada em seu vestido de festa, com 

presilha, broche e um odor forte de água de colônia para disfarçar o cheiro de guardado, “E 

desde as duas horas a aniversariante estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia, tesa na 

sala silenciosa” (LISPECTOR, 2009, p. 5512). Tendo sido tudo organizado por Zilda – dona da 

casa e responsável pela sua mãe –, a única filha que dispunha de condições para hospedar a 

matriarca, personagem manipulada pelo dever de realizar uma festa para a sua mãe, encontro 

anual da família, arruma a casa, ocupa-se com os preparativos e convida os demais filhos 

homens e noras para o evento, pouco a pouco todos vão chegando para ali fingirem 

comemorar o aniversário. A ocasião festiva seria uma forma de camuflar o desprezo e 

abandono dado à anciã que só era visitada pelos familiares de ano em ano. 

 
Podiam-se notar, com facilidade, as rixas entre noras, as diferenças econômicas entre 

irmãos, a educação diferente dos netos e bisnetos, os presentes inúteis, as conversas forçadas, 

a superficialidade, como se observa nas passagens abaixo: 
 
 

12 LISPECTOR, Clarice. Feliz aniversário. In: _____. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 2009, p. 54-67. 
A partir desse momento, como estamos fazendo uso dessa mesma edição durante a análise, estaremos adotando 
apenas a indicação das páginas para referência das citações do conto em estudo, precedida da abreviação “FA” 
para indicar o título do conto Feliz Aniversário.
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Os que vieram de Olaria estavam muito bem vestidos porque a visita significava ao 
mesmo tempo um passeio a Copacabana. [...]. O marido não veio por razões óbvias: 
não queria ver os irmãos. Mas mandara a mulher para que nem todos os laços fossem 
cortados – e esta vinha com o seu melhor vestido para mostrar que não precisava de 
nenhum deles, acompanhada dos três filhos [...]. [...] depois de cumprimentar com 
cara fechada aos de casa, aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu [...]. (FA, p. 54) 

 
 

Depois veio a nora de Ipanema com dois netos e a babá. O marido viria depois. [...] 
ficaram: a nora de Olaria empertigada com os seus filhos de coração inquieto ao 
lado; a nora de Ipanema na fila oposta das cadeiras fingindo ocupar-se com o bebê 
para não encarar a concunhada de Olaria. (FA, p.55) 

 
 
 
 

E, assim, continuam a chegar os familiares: 
 
 
 
 
 

Quando a nora de Ipanema pensou que não suportaria nem um segundo mais a 
situação de estar sentada defronte da concunhada de Olaria [...] entraram enfim José 
e a família. E mal eles se beijavam, a sala começou a ficar cheia de gente que ruidosa 
se cumprimentava [...] inaugurando a festa. (FA, p. 56) 

 
 
 
 

Nota-se que a comemoração se simula prazerosa, mas ninguém ali presente está 

verdadeiramente preocupada com os sentimentos de D. Anita, pois, mesmo rodeada de seus 

familiares, continuava a se sentir sozinha. Solidão que a angustia, provocando um sentimento 

de vazio interior, característica bem acentuada com o envelhecimento, ficando ainda pior 

quando estimulado pelo comportamento da família e o isolamento social. Podemos destacar 

esse sentimento da personagem em diversas passagens do conto, como no momento em que o 

narrador diz: 

 
 
 
 

De vez em quando consciente dos guardanapos coloridos. Olhando curiosa um ou 
outro balão estremecer aos carros que passavam. E de vez em quando aquela 
angústia muda: quando acompanhava, fascinada e imponente, o vôo da mosca em 
torno do bolo. (FA, p. 55/56) 

 
 
 
 

E, ainda, “Os músculos do rosto da aniversariante não a interpretavam mais, de modo 

que ninguém podia saber se ela estava alegre. Estava era posta à cabeceira. Tratava-se de uma 

velha grande, magra, imponente e morena. Parecia oca” (FA, p. 56). Na íntegra, todos se 

aproveitavam do momento do aniversário para disfarçar a falta de cuidado e de carinho pela 
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aniversariante. 

 

Em certos trechos do conto, D. Anita parece mais um robô, uma pessoa estática ou 

imóvel como uma boneca, silêncio enigmático e ameaçador, cuja expressão facial e corporal 

não demonstra graça ou satisfação diante daquele evento oferecido pelos seus filhos e 

respectivos netos e noras. Sabia que tudo fora preparado não com o intuito de 

confraternizarem com seus 89 anos, mas para não deixar tão às claras a penumbra do 

abandono: 

 
 
 
 

Então, como se todos tivessem tido a prova final de que não adiantava se esforçarem, 
com um levantar de ombros de quem estivesse junto de uma surda, continuaram a 
fazer a festa sozinhos, comendo os primeiros sanduíches de presunto mais como 
prova de animação que por apetite, brincando de que todos estavam morrendo de 
fome. [...] e de costas para a aniversariante, que não podia comer frituras, eles riam 
inquietos. (FA, p. 57) 

 
 
 
 

No lugar de uma comemoração prazerosa, nota-se que não só Zilda, mas todos os 

familiares, inclusive a aniversariante, estão cumprindo tarefas familiares apenas pelo dever. A 

aparência de Zilda não se dá pelo querer-fazer, ou seja, realizar a festa, mas sim pelo dever-

fazer, mostrando a revolta por ela ter de arcar com as tarefas e despesas solitariamente, já que 

a festa é da matriarca de todos e mesmo assim não ser reconhecida e nem agradecida pelos 

parentes. Já D. Anita tentava entender tudo o que acontecia ao seu redor, como podemos 

identificar no conto: 

 
 
 
 

[...] acender a vela do bolo, uma vela grande com um papelzinho colado onde estava 
escrito “89”. Mas ninguém elogiou ideia de Zilda, e ela se perguntou angustiada se 
eles não estariam pensando que fora por economia de velas – ninguém se lembrando 
de que ninguém havia contribuído com uma caixa sequer para a comida da festa que 
ela, Zilda, servia como uma escrava, os pés exaustos e o coração revoltado. [...] 
Enquanto cantavam, a aniversariante, à luz da vela acessa, meditava como junto de 
uma lareira. (FA, p. 58) 

 
 
 
 

O narrador nos põe constantemente em contato com o estado de decepção e de 

angustia de D. Anita, como podemos observar no conto através do monólogo interior dela, 

pois revela o julgamento negativo que imprime da família durante a festa, afirmando a 
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capacidade de percepção que os idosos, mesmo no auge de sua fragilidade, têm de expressar 

seus sentimentos. Mesmo no auge dos seus cabelos brancos, da diminuição gradual das 

capacidades físicas e mentais, D. Anita não escondia o desgosto para com os filhos, 

expressando um sutil desprezo por não poder confiar ou mesmo se amparar naqueles que 

formavam a sua prole, deixando de ser amada pelo simples fato de não ser mais útil e sendo 

substituída pela vitalidade do integrante mais novo da família, conforme revela o narrador: 

 
 
 
 

Escolheram o bisneto menor que, debruçado no colo da mãe encorajadora, apagou a 
chama com um único sopro cheio de saliva! Por um instante bateram palmas à 
potência inesperada do menino que, espantado e exultante, olhava para todos 
encantado. (FA, p. 58) 

 
 
 
 

E como se não bastasse essa visível discriminação, ainda tratam a sua inutilidade de 

forma irônica, tal como percebemos na fala de um de seus netos: “– Parta o bolo vovó! [...] é 

ela quem deve partir! [...] – parta o bolo, vovó! E de súbito a velha pegou na faca. E sem 

hesitação, como se hesitando um momento ela toda caísse para a frente, deu a primeira talhada 

com punho de assassina” (FA, p. 59). 

 
É notório que a sociedade contemporânea não outorga a essa parcela da população o 

devido valor, pois, muitas vezes, as pessoas idosas são vistas como sem função. Esse é um 

período em que as pessoas perdem a sua juventude, a sua utilidade motora, mas que têm 

direito a viver sua inutilidade com o mesmo respeito. A pessoa idosa deve ser compreendida 

como ser social, potencial transmissor de memória dos grupos sociais a que pertence e 

patrimônio vital para a sociedade. Desse modo, pode até não ser considerada tão útil 

fisicamente em tarefas que precisem de agilidades e força, porém, é em potencial no que se 

refere à experiência acumulada e no que lhe cabe quanto transmissor de conhecimento a 

outras gerações. Limitar o idoso à engrenagem da aceleração da sociedade moderna, 

movimentada progressivamente através de maquinarias, é não reconhecer seu papel na 

sociedade e não admitir o sentido pleno da vida. 

 
Portanto, é isso que todos os idosos esperam de seus familiares ao chegarem nessa 

fase, ou seja, a tranquilidade de ser “inútil” sem perder o amor e o respeito, compreendendo-o 

para além do caráter mecanicista imposto pela razão instrumental da vida moderna. 
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A fase idosa é um processo de amadurecimento da vida adulta, momento em que 

notamos claramente as mudanças físicas. Contudo, as mudanças interiores nem sempre sofrem 

tantas alterações. É comum as pessoas se surpreenderem com os idosos e sua capacidade de 

analisar a vida e entender as realidades e fatos conscientemente, mesmo possuindo algumas 

limitações clínicas. Todas essas mudanças levam-nos a entender o companheirismo, na 

maioria das vezes mais acentuadas nos casais quando chegam à velhice, pois eles 

compreendem facilmente as necessidades um do outro. Os dois estão mais suscetíveis à 

mesma fragilidade e dependência de cuidados, procurando ter zelos uns com os outros, 

evitando ao máximo solicitar o apoio da família e tentando prolongar a sua autonomia e 

independência. Consequentemente, a perda de um desses integrantes causa ao outro uma 

grande dificuldade em manter uma vida social saudável, pois as disfunções emocionais, como 

solidão e tristeza, que já são alguns dos problemas enfrentados com o avanço da idade são 

potencializados pela viuvez e em muitos casos, acabam agravando a vida social e emocional 

de pessoas idosas. 

 
Nesta perspectiva, a sociedade industrial torna-se “maléfica para a velhice”, como diz 

Bosi, uma vez que o exclui e o discrimina da vida social. O velho na sociedade industrial não 

passa de um ser descartável para o sistema produtivo, pelo fato dele não preencher os 

requisitos necessários para serem aproveitados nessa nova era. Ecléa Bosi enfatiza ainda que o 

idoso: 

 
 
 
 

Esgotada sua força de trabalho, sente-se um pária, e é comum que o escutemos 
agradecendo sua aposentadoria como um favor ou esmola. [...] Como reparar a 
destruição sistemática que os homens sofrem desde o nascimento, na sociedade da 
competição e do lucro? (BOSI, 1994, p. 80) 

 
 
 
 

Diante da nova realidade, é necessário o enfrentamento e a busca de novas formas de 

adaptação para o novo estilo de vida e os novos conflitos. Nessas circunstâncias, o velho passa 

a ser um peso morto na vida daqueles que estão ao seu redor, sendo apenas uma obrigação de 

cuidar. 

 
Como?! Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços 
moles e rostos ansiosos? Ela, a forte, que casara em hora e tempos devidos com um 
bom homem a quem, obediente e independente, ela respeitara; a quem respeitara e 
que lhe fizera filhos e lhe pagara os partos e lhe honrara os resguardos. O tronco fora 
bom. Mas dera aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade 
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sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, 
fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. (FA, p. 60) 

 
 
 
 

Cansada de tanto faz de conta, a matriarca deixa cair à máscara da falsidade que 

adornam o rosto de seus familiares, aquele enorme teatro ao qual se transformou a 

comemoração de seu aniversário, pois todos estavam ali por obrigação. Passou a tratar com 

desprezo e com reações violetas a todos ali presentes, para assim mostrar que ela ainda sabia o 

que era carinho e respeito, dos quais ela era merecedora, pois todos ali presentes um dia 

dependeram dela para sobreviver e hoje não lhe querem dar o direito de ser cuidada por eles. 

D. Anita chegou à conclusão, sentada a observar todas as reações, que seus familiares não 

eram dignos de seus apreços. Sobre isso diz o narrador: “Olhou-os com sua cólera de velha. 

Pareciam ratos se acotovelando, a sua família. Incoercível, virou a cabeça e com força 

insuspeita cuspiu no chão” (FA, p. 60). E, ainda, a matriarca tinha que ouvir calada a voz de 

seu filho José, em dizeres hipócritas, como: “– Hoje é dia da mãe! disse José” (FA, p. 60); e 

“– Nem todos têm o privilégio e o orgulho de se reunirem em torno da mãe, pigarreou José 

[...]” (FA, p. 64). 

 
Devido ao clima de desconforto o qual todos demonstravam sentir naquele momento, 

a festa teve seu término antecipado. Os filhos, que quase nunca se veem ou se falam, 

apressam-se nas despedidas, presenteando D. Anita com uma velha, dolorosa e irônica 

despedida: 

 
 
 
 

– Até o ano que vem! disse José subitamente com malícia, encontrando, assim, sem 
mais nem menos, a frase certa: uma indireta feliz! Até o ano que vem, hein?, repetiu 
com receio de não ser compreendido. 

 
– No ano que vem nos veremos diante do bolo aceso! esclareceu melhor o filho 
Manoel. (FA, p. 65) 

 
 
 
 

Assim, os filhos afirmavam que o próximo encontro da família seria no ano seguinte, 

naquela mesma obrigação, se a velha ainda estivesse viva, claro. Ansiosos para terminar 

aquele tormento e irem embora, todos cantam os parabéns, logo em seguida, começam as 

despedidas: 
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A aniversariante recebeu um beijo cauteloso de cada um como se sua pele tão 
infamiliar fosse uma armadilha (FA, p. 63). 

 
[...] As crianças foram saindo alegres, com o apetite estragado [...] pisado o último 
degrau, com alívio os convidados se encontraram na tranquilidade fresca da rua. (FA, 
p. 66) 

 
 
 
 

Percebe-se, então, que a festa de aniversário se processa apenas na aparência. O título 

do conto Feliz aniversário sugere uma leitura irônica dos laços de família, pois a 

confraternização familiar não acontece verdadeiramente, sugerindo a vivência em torno de 

aparências ou simplesmente da hipocrisia humana. E nesse jogo de aparências, percebe-se 

então que o idoso passa a ser um peso e, às vezes, até um problema para os familiares, que, 

ocupados com as suas vidas, com seu dinheiro e a sua atual família, desprezam aqueles que 

lhe proporcionaram a vida. Desse modo, em meio a esta agitada sociedade, as atuais gerações 

não mais têm tempo para cuidar e se preocupar com seus velhos, o que se torna um problema 

social gerado pela sociedade contemporânea e individualista. 

 
Neste patamar, Clarice mostra, com muito lirismo, os grandes conflitos da existência 

humana através de uma linguagem muito densa. Em relação ao conto analisado, ela nos faz 

despertar uma grande simpatia para com a idosa, devido ao olhar crítico de D. Anita sobre os 

sentimentos dissimulados de sua família, bem como, seu comportamento diante daquela 

situação teatral criada por seus parentes. 

 
Os modos pelos quais o homem contemporâneo se relaciona com o tempo têm 

consequências ainda mais fortes na velhice. No culto ao corpo jovem, o próprio velho se 

estigmatiza, sentindo-se inferior à capacidade de um jovem. Na velocidade, na aceleração e 

instantaneidade do mundo, o idoso nem sempre consegue acompanhar o compasso frenético 

do consumo e da produção. Mesmo seu corpo conseguindo correr junto à velocidade exigida 

pelo capital, sua insegurança lhe condena como podemos ver em Beauvoir: 

 
 
 
 

Entretanto, nos períodos de aprendizagem, as pessoas idosas têm que vencer certas 
deficiências. Seu nervosismo e sua ansiedade acarretam lapsos de memória; isso 
agrava quando entram em competição com jovens. Um homem de 72 anos teve tanto 
êxito em testes quanto um homem de 35, enquanto pensou que só ele estava 
passando por esses testes: quando soube que tinha um rival mais jovem, fracassou, 
por complexo de inferioridade. Por medo de cometer erros, as pessoas idosas 
crispam-se numa atitude negativa. Tendem a perseverar em seus erros, e ficam 
paralisadas pelas montagens adquiridas. (BEAUVOIR, 1990, p. 285) 
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A relação entre tempo e o envelhecimento é conhecida e quase automaticamente se 

associam um ao outro. Afinal de contas, para a sociedade, o que é um idoso senão alguém que 

viveu muito tempo? Além disso, por ter vivido tanto tempo, o homem velho vê seu destino 

selado na velhice, a iminente proximidade da morte, uma ideia mais fortemente presente do 

que em outras idades da vida. Neste estado que se encontra presente na vida social se situa a 

literatura, na medida em que não nos impõe acerca da internalização do mundo de fora, e sim, 

um modo de formulá-la, que é a possibilidade que temos de olhar melhor para o mundo e para 

nós mesmos (TODOROV, 2009). Ainda que uma obra não seja literariamente interessante 

para a situação, ela pode assumir um papel social junto a outras obras do mesmo movimento 

literário, promovendo uma ampla reflexão a respeito das maldades sociais e as possíveis 

formas de solucioná-las. Através da leitura e análise de textos literários, podemos aproximar 

os temas com a realidade social, estimulando a reflexão e a imaginação do indivíduo. Embora 

a literatura permita a criação de novos universos, esses são baseados, ou inspirados, na 

realidade da qual o escritor participa. Daí a afirmação de que a literatura é vinculada à 

realidade, mas dela foge através da estilização de sua linguagem. Dessa capacidade de a 

literatura ultrapassar os muros da pura forma, fazendo-nos viver dialeticamente nossos dilemas 

sem, contudo, perder sua natureza estética, assim afirma Antonio Candido: 

 
 
 
 

Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão 
presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A 
literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apóia e combate, fornecendo a 
possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. (CANDIDO, 2011, p. 177) 

 
 
 
 

As fantasias expressas pela literatura, no entanto, têm sempre sua base na realidade, 

nunca são abstratas. É através dessa ligação com o real, que a literatura passa a exercer a 

função de formação de conceitos. A literatura atua como instrumento de educação, de 

formação do homem, uma vez que exprime realidades que a ideologia dominante tenta 

esconder. Nessa linha interpretativa, se considerarmos o conto analisado, podemos dizer que 

Clarice apresenta uma velhinha que não se entrega a esse modelo social, onde os idosos não 

têm voz ativa, mesmo em sua fragilidade diante dos descasos familiares, fazendo questão de 

expor seu desprezo, como atitude positiva, por aqueles que estão ali por mera obrigação, 

tratando-a como se fosse um ser inútil e sem sentimentos, se considerarmos a carga irônica de 

sua fala. 
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4.4. VELHICE E ABANDONO EM VIAGEM A PETRÓPOLIS 
 
 
 
 
 

Viagem a Petrópolis, de Clarice Lispector, integra o livro da autora A legião 

estrangeira e traz como representação a velhice, nos fazendo refletir sobre o modo singular 

com que a literatura trata a questão. O conto remete a uma tradição narrativa, o que significa 

que sua autora incorpora meios expressivos da tradição oral, ou seja, do “era uma vez”. 

Apesar dos problemas levantados pelo crítico Walter Benjamin, no que se refere à condição de 

desaparecimento desse tipo de narrador, ele ainda resiste, como podemos ler: “Quem escuta 

uma história está em companhia do narrador; mesmo quem lê partilha dessa companhia” 

(BENJAMIN, 1994, 213). Sua teoria relata que a arte de narrar estaria em declínio, diante da 

atual incapacidade humana de exprimir, ou melhor, de intercambiar experiências e de ouvir os 

conselhos que o narrador, como típico detentor da sabedoria, poderia transmitir. Hoje, devido 

à necessidade de narrar um acontecimento com a máxima rapidez e precisão, foi deixado de 

lado a narrativa completa dos fatos, como realmente aconteceram, para utilizar-se de uma 

linguagem mais direta e sucinta. 

 
A protagonista do conto Viagem a Petrópolis, Margarida, ou melhor, Mocinha, que 

parte para a morte da mesma forma como viveu depois que perdeu todos que faziam parte da 

sua vida: os pais, o marido, os filhos, o lar, os dentes, a vaga imagem de que um dia fora uma 

mulher. Com o olhar nebuloso que insiste em lacrimejar, embora nem sempre esteja chorando, 

o sorriso que repousa nos lábios e o velho hábito de agradecer, é uma pessoa anônima, 

dormindo numa cama pequena e dura, em um quarto dos fundos de uma espaçosa casa, em 

Botafogo, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, onde reservava-se o direito a moradia, apenas 

das pessoas pertencentes à elite ou à classe média, os pobres tinham apenas um pequeno 

espaço nos fundos da casa. Vítima de abandono, Mocinha traduz o indivíduo à margem da 

sociedade e que aspira continuamente a um tratamento mais digno por parte de seus 

semelhantes. Idoso rejeitado pelo seu meio, na medida em que não encontra qualquer pessoa 

capaz de lhe oferecer condições humanas de sobrevivência, materiais e afetivas. 

 
O conto se inicia assim: “Era uma velha sequinha que, doce e obstinada, não parecia 

compreender que estava só no mundo. Os olhos lacrimejavam sempre, as mãos repousavam 

sobre o vestido preto e opaco, velho documento de sua vida” (LISPECTOR, 1999, p. 63)13. O 
 

 
13

LISPECTOR, Clarice.Viagem a Petrópolis. In: _____. A legião estrangeira. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p. 
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conto narra um presente de perdas da personagem, a pobreza, o reflexo do abandono e solidão: 

“Tivera pai, mãe, marido, dois filhos. Todos aos poucos tinham morrido. Só ela restara com os 

olhos sujos e expectantes quase cobertos por um tênue veludo branco” (VP, p. 63). Essa 

passagem indica perdas sucessivas de Dona Margarida, completando a ideia de abandono e 

solidão, sofrimento e dor, fazendo, assim, o narrador um retrato do personagem por dentro e 

por fora. Tal recurso é próprio dos velhos contadores de história. 

 
E com o passar do tempo cronológico na narrativa, Mocinha foi percebida pela 

família que lhe dava abrigo, tempo esse que já tinha sido excedido, todos eram pessoas muito 

ocupadas, não podiam perder tempo com caridades. A velha representava apenas alguém 

incapaz de trazer qualquer benefício à família, sendo sua presença insignificante e 

completamente dispensável. Então, decidiram envia-la para outro membro da família 

continuar essa missão, para eles caridade, como podemos ver nas passagens do conto: “logo 

que alguém cogitou de mandá-la morar em Petrópolis, na casa da cunhada alemã, houve uma 

adesão mais animada do que a velha poderia provocar” (VP, p. 64); no entanto, a velha é 

também recepcionada, como é obrigada a viver em permanentes deslocamentos, sem abrigo 

certo, com recusa e indiferença, quando de sua chegada a Petrópolis: “- Não pode ser não, 

aqui não tem lugar não” (VP, p. 69); “Diz assim: casa de Arnaldo não é asilo não, viu!” (VP, 

p. 70). Isso assinala mais uma vez o desprezo dado ao velho, que ao chegar a esse estágio da 

vida não era mais digno de carinho e atenção, e sim, de ir para um asilo, porque para lá eram 

destinados os velhos. Eram dados aos velhos apenas desprezo, pois ser velho era apenas um 

sinônimo de fraqueza, doença, uma coisa inútil, incapaz de produzir bons frutos para a 

sociedade, já que passou a ser visto como sinônimo de decadência no seio das sociedades 

modernas. 

 
A vivência do homem contemporâneo, imerso nesse constante presente, igualmente 

se traduz diante do culto ao corpo jovem como um valor, um bem a ser adquirido por meio das 

mais variadas práticas. Um corpo que o tempo não atravessa, com o ideal de permanecer 

eternamente jovem cristalizado na sua fase áurea da vida, a juventude. As rugas, a flacidez, os 

cabelos brancos de fato não são valores exaltados pelos padrões de beleza; ao contrário, são 

indesejáveis. Nesse contexto, a velhice é muitas vezes considerada como uma degradação 

física e psicológica, como pode ser visto nas ideias deEcléa Bosi: 
 

 
63-71. A partir desse momento, como estamos fazendo dessa mesma edição durante a análise, estaremos 
adotando apenas a indicação das páginas para referência das citações do conto em estudo, precedida da 
abreviação “VP” para indicar o título do conto Viagem a Petrópolis. 
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Que é, pois, ser velho na sociedade capitalista? É sobreviver. Sem projeto, impedido 
de lembrar e de ensinar, sofrendo as adversidades de um corpo que se desagrega à 
medida que a memória vai-se tornando cada vez mais viva, a velhice, que não existe 
para si mas somente para o outro. E este outro é um opressor. (BOSI, 1994, p. 18-19) 

 
 
 
 

O questionamento feito por Bosi pode ser compreendido pela comparação que o 

personagem Arnaldo fez entre Mocinha e sua esposa,“Olhou para as duas mulheres na sala e 

vagamente sentiu o cômico do contraste. A esposa esticada e vermelha. E mais adiante a velha 

murcha e escura, com uma sucessão de peles secas penduradas nos ombros” (VP, p. 70). 

 
Esses conceitos previamente definidos são uma representação da imagem de 

decadência feita ao outro, “velha murcha e escura”, “peles secas penduradas”, concepção bem 

diferente das sociedades mais tradicionais, em que a velhice não significa decadência, e sim, 

riqueza e vitalidade do ser humano. É, na verdade, o velho o senhor da experiência e do 

aprendizado, aquele que garante para gerações futuras o conhecimento e é capaz de transmitir 

experiência aos mais novos, o que assegura a transmissão de saberes diversos. É o indivíduo 

que olha para trás e ver o quanto aprendeu, acertou, errou e acima de tudo, viveu, garantindo, 

assim, o ensinamento para outras gerações. 

 
No conto ora analisado, quando foi avisada que iria viajar a Petrópolis, Mocinha 

ficou excitada com a ideia de passear e de que iria mudar de vida, começou a recordar 

acontecimentos do passado, aos quais ela tentava encontrar explicações para o estado de 

rejeição do qual era vítima.Assim, as lembranças foram surgindo: 

 
 
 
 

Lembrou-se de coisas que dias antes juraria nunca terem existido. A começar pelo 
filho atropelado, morto debaixo de um bonde no Maranhão – se ele tivesse vivido no 
tráfego do Rio de Janeiro, aí mesmo que morria atropelado. Lembrou-se dos cabelos 
do filho, das roupas dele. Lembrou -se da xícara que Maria Rosa quebrara e de como 
ela gritara com Maria Rosa. Se soubesse que a filha morreria de parto, é claro que 
não precisaria gritar. E lembrou-se do marido. Só relembrava o marido em mangas 
de camisa. Mas não era possível, estava certa de que ele ia à repartição com o 
uniforme de contínuo, ia a festa de paletó, sem falar que não poderia ter ido ao 
enterro do filho e da filha em mangas de camisa. (VP, p. 65) 

 
 
 
 

No conto de Clarice Lispector, há, como vimos acima, uma recorrência de expressões 

que apontam para o sentido da rememoração: “Lembrou-se de coisas”, “Lembrou-se dos 

cabelos do filho”, “Lembrou-se da xícara”, “E lembrou-se do marido”. Dessa forma, a 
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narrativa traz as lembranças presentes na velhice como sendo fundamentais para a 

socialização e para a manutenção da existência das memórias coletivas, pois, essas relações 

mantêm essas memórias vivas, porque aquilo que não é compartilhado tende ao esquecimento. 

 
Como já mencionado, a memória é importante na construção das identidades de um 

povo. O esquecimento (RICOUER, 2007), então, pode levar a uma fragmentação, ou mesmo, 

uma desconstrução da identidade, tanto no nível individual como no social. A perda de 

identidade é um sério problema, pois desorienta o indivíduo ou o grupo, na medida em que 

deixa de existir coesão, retirando-lhes os valores comuns através dos quais mantinham uma 

ligação. Na verdade, Mocinha parecia querer encontrar, no seu passado, algo que o presente 

não podia lhe oferecer. Em tais circunstâncias, a memória cabe ao velho, é ele o responsável 

para trazer a história do passado para o presente, garantindo para gerações futuras todo um 

universo de conhecimento acumulado durante o tempo. 

 
Mocinha chegando a Petrópolis recebeu as orientações de como deveria agir ao 

chegar na casa de Arnaldo, sua provável moradia a partir daquele momento. Ao procurar 

Arnaldo, já adentrando a residência, foi recebida pela referida esposa, tendo em vista que o 

mesmo não se encontrava em casa. Esta, juntamente com o filho, desfrutava de uma mesa 

farta, enquanto Mocinha apenas observava de longe, morrendo de fome, como podemos 

perceber no conto: 

 
 
 
 

Um menino louro – decerto aquele que Mocinha deveria vigiar – estava sentado 
diante de um prato de tomates e cebolas e comia sonolento, enquanto as pernas 
brancas e sardentas balançavam-se sob a mesa. A alemã encheu-lhe o prato de 
mingau de aveia, empurrou-lhe na mesa pão torrado com manteiga. As moscas 
zuniam. Mocinha estava fraca. Se bebesse um pouco de café quente talvez passasse o 
frio do corpo. (VP, p. 68) 

 
 
 
 

Em certo momento, a aparência da velha inspirou desconfiança da esposa de Arnaldo, 

que já não acreditara na história contada, pois “O melhor seria não deixá-la sozinha na saleta, 

com o armário cheio de louça nova” (VP, p. 68). Essa passagem reforça a ideia de que, em 

sociedades capitalistas e altamente competitivas, as pessoas são julgadas conforme a aparência, 

nesse caso, a imagem que se cria ou se faz das pessoas parece prevalecer sobre o que de fato 

elas são. Neste sentido, Mocinha, além de ser uma pessoa pobre, é também marcada pela 

idade, o que intensifica ainda mais a sua discriminação social, sofrendo assim 
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uma dupla rejeição, por ser pobre e por ter se tornado uma pessoa idosa. Se considerarmos a 

concepção de “história aparente” presente em todo conto, conforme vimos em Piglia (apud 

OGLIARI, 2012), o conto em questão sugere que a velha estava ali se utilizando de sua 

aparência frágil para roubar, para assim conseguir uma vida melhor. No entanto, em sua 

história “cifrada”, no que está oculto e invisível à primeira vista, é perceptível a imagem, 

geralmente dada ao idoso, que é a do ser marginalizado, decadente e frágil, como se o conto 

chamasse a atenção do leitor para questões relacionadas ao preconceito e à discriminação do 

idoso. 

 
Na narrativa de Clarice Lispector, Mocinha representa o idoso indefeso, física e 

psicologicamente, discriminado socialmente e profundamente marginalizado. Mais uma vez, é 

colocada à margem da sociedade e negado os direitos sociais básicos. Ao se ver sem lar, 

depois de ter sido colocada para fora de casa por Arnaldo, partiu em busca de uma caridade 

qualquer. E durante sua caminhada, passou mais uma vez a recordar coisas de seu passado, 

quando “Na rua, de novo pensou em Maria Rosa, Rafael, o marido” (VP, p. 70); depois, como 

estava cansada, resolveu encostar a cabeça no tronco de uma árvore e, sozinha, morreu, morte 

que é emblemática no contexto de abandono e de decadência reservados à velhice. 

 
Walter Benjamin afirma que as melhores narrativas escritas são “as que menos se 

distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos” (BENJAMIM, 

1994, p. 198), ou seja, quanto mais semelhante melhor. Pode-se observar o narrador em dois 

grupos, aquele que viaja muito (figura do marinheiro comerciante) e o sedentário conhecedor 

das tradições e histórias de seus pais (figura do camponês). Essas distintas realidades 

favorecem a arte de narrar, o cotidiano do trabalho na oficina e as histórias ouvidas, trazidas 

pelos viajantes. Como diz Benjamin, “No sistema corporativo associava-se o saber das terras 

distantes, trazidos para casa pelos migrantes, com o saber do passado, recolhido pelo 

trabalhador sedentário” (ibid, p. 199). 

 
A esse respeito,reiteramoso pensamento de Benjamim quando ele diz: 

 
 
 
 
 

[...] mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se 
imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. 
Os narradores gostam de começar sua história com uma descrição das circunstâncias 
em que foram informados dos fatos que vão contar, a menos que prefiram atribuir 
essa história a uma experiência autobiográfica. (BENJAMIM, 1994, p. 205) 
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É importante ressaltar ainda, segundo o pensamento benjaminiano: 
 
 
 
 
 

[...] a diferença entre quem escreve a história, o historiador, e quem a narra, o 
cronista. O historiador é obrigado a explicar de uma ou outra maneira os episódios 
com que lida, e não pode absolutamente contentar-se em representá-los como 
modelos da história do mundo. É exatamente o que faz o cronista, especialmente 
através dos seus representantes clássicos, os cronistas medievais, precursores da 
historiografia moderna. (BENJAMIM, 1994, p. 209) 

 
 
 
 

O narrador do conto ora em análise se posiciona como um profundo conhecedor do 

que se passa na cena narrada, visto que observa tudo detalhadamente a partir de sua 

perspectiva em terceira pessoa, conforme elucidam os trechos seguintes: “os olhos 

lacrimejavam”, “quando lhe perguntavam”, “as pessoas sorriam”. Retrata também a mudança 

do corpo humano com o passar do tempo: “O corpo era pequeno, escuro, embora ela tivesse 

sido alta e clara”. A passagem revela nesse aspecto físico do personagem o peso do tempo 

sobre o seu corpo, “corpo defiado”, que implica na ideia de fragilidade do copo na velhice ou 

para sua decomposição mediante ação do tempo. Essa revelação sobre as memórias do velho 

nos faz lembrar Ecléa Bosi: 

 
 
 
 

Integrados em nossa geração, vivendo experiências que enriquecem a idade madura, 
dia virá em que as pessoas que pensam como nós irão se ausentando, até que poucas, 
bem poucas, ficarão para testemunhar nosso estilo de vida e pensamento. Os jovens 
nos olharão com estranheza, curiosidade; nossos valores mais caros lhes parecerão 
dissonantes e eles encontrarão em nós aquele olhar desgarrado com que, às vezes, os 
velhos olham sem ver, buscando amparo em coisas distantes e ausentes. (BOSI, 
1994, p. 75) 

 
 
 
 

Ainda aproveitando o que diz Bosi, podemos retratar aqui o incômodo ao qual é 

tratada a presença do idoso na sociedade contemporânea. Observamos, no conto,que a ajuda 

oferecida à velha Margarida não passa de uma caridade temporária e paliativa, pois “a família 

da casa de Botafogo um dia surpreendeu-se de tê-la em casa há tanto tempo, e achou que 

assim também era demais” (VP, p. 64). 

 
Se considerarmos expressões utilizadas pelo próprio narrador, como “pequenas 

crostas de pão coladas pela baba...” (VP, p. 63), logo percebemos que se trata de um narrador 
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observador – onisciente. Já de início, a narrativa traz a solidão e o abandono da velha, que é 

obrigada a viver perambulando sem ter repouso certo, ficando assim à margem da sociedade: 

“Achava sempre onde dormir, casa de um, casa de outro” (VP, p. 63). Desse modo, a narrativa 

de Clarice Lispector assinala uma questão crucial na nossa sociedade, a da exclusão do velho 

do seio familiar e do meio social, reservando-lhe um cantinho de solidão, conforme se extrai 

na passagem quando diz que: “Dormia agora... no quarto dos fundos de uma casa grande...” 

(VP, p. 64). Como se vê, a “casa” era “grande”, mas não cabia dona Mocinha, de modo 

voluntário e verdadeiro: “A família achava graça em Mocinha, mas esquecia-se dela a maior 

parte do tempo” (VP, p. 64). E isso ocorre de tal modo que a imagem dada à velha é a de que 

sua pobreza impossibilita momentos de lazer, como se ela tivesse de se contentar com a 

pobreza e reduzir a sua vida à solidão: “Acharam graça que uma velha, vivendo de caridade, 

andasse a passear” (VP, p. 64). Isto nos remete, por exemplo, ao que diz Simone de Beauvoir: 

 
 
 
 

[...] os velhos são considerados definitivamente inferiores; não têm mais nada a 
perder porque já perderam tudo. Estão livres de seus complexos de culpa: o preço 
que pagam por isso é que a maioria deles tem um amargo sentimento de decadência. 
Os adultos são tratados como crianças, como objetos. O fato é que, tanto 
biologicamente, quanto econômica e socialmente, sua situação degradou-se. 
(BEAUVOIR, 1990, p. 566) 

 
 
 
 

A sociedade capitalista, globalizada, moderna, neoliberal e descartável potencializa o 

novo e o renovável, o produtivo e consumista, não se interessa na preservação da trajetória e 

dos feitos, daí o desprezo à memória, ao passado e à história. As modernas perspectivas de 

diversificação do trabalho deveriam incorporar a memória de trabalhadores de idades mais 

avançadas na perspectiva de conhecimento acumulado. Mas, como aliar preservação e 

acumulação de experiências diante da gana veloz de produtividade e acelerada necessidade 

por novidades? O imediatismo, a fluidez e a velocidade dos acontecimentos provocados pela 

sociedade da máquina e do momentâneo, enfatizam cada vez mais o desprezo ao velho, 

deixando de lado à cultura e à tradição, como denuncia Bosi: 

 
 
 
 

A sociedade rejeita o velho, não oferece nenhuma sobrevivência à sua obra. 
Perdendo a força de trabalho ele já não é produtor nem reprodutor. Se a posse, a 
propriedade, constituem, segundo Sartre, uma defesa contra o outro, o velho de uma 
classe favorecida defende-se pela acumulação de bens. Suas propriedades o 
defendem da desvalorização de sua pessoa. O velho não participa da produção, não 
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faz nada: deve ser tutelado como um menor. (BOSI, 1994, 77-78) 

 
 
 
 

O mundo moderno com sua ênfase na diversidade das tecnologias e na maior 

produção de bens de consumo chega impondo um ritmo de vida à maioria dos cidadãos difícil 

de ser acompanhado pelos de mais idade, em especial, os cidadãos idosos, sobretudo, os 

aposentados. Os idosos não são mais reconhecidos mais como trabalhadores em potencial, 

encontrando-se, em sua maioria, distanciados desse universo de relações trabalhistas e sociais, 

principalmente, pelas características próprias dos anos vividos, que são, sem dúvida, 

diferentes dos jovens e adultos de hoje, mas nem por isso necessariamente são menos apto ou 

habilitado do que estes. No entanto, a sociedade do “igual” e do “agora” insiste em 

desconhecer essas diferenças, passando a adotar de forma mecânica modelos excludentes e 

preconceituosos. 

 
É preciso que se pensem nas possibilidades e alternativas para que mulheres e 

homens idosos mais autônomos e mais aptos, ou melhor, mais disponíveis, possam dar 

expansão a sua possibilidade de criação e realização pelo trabalho, porém, não na dimensão 

quantitativa (tempo e produção) e de resultados da produtividade capitalista, mas em outras 

dimensões e diversidades que precisam ser repassadas, construídas e materializadas, em que 

possam valorizar essas capacidades ou habilidades, assim como seus saberes ou experiências 

acumuladas (memórias). Nesse contexto, os velhos, particularmente aqueles que se encontram 

aptos e, por escolha própria, desejem trabalhar, não deveriam ser desprezados dessa 

possibilidade, mas deveriam, na verdade, ser valorizados pela sua história, por sua memória 

social, sua experiência, seus relacionamentos, seus efeitos e seus afetos. Isso, em si mesmo, 

em outra lógica, seria uma grande contribuição à vida e às gerações futuras, como diz ainda 

Simone Beauvoir: 

 
 
 
 

[...] a contribuição positiva dos idosos para a coletividade é sua memória e sua 
experiência que, no campo da repetição, multiplicam suas capacidades de execução e do 
julgamento. O que lhes falta é a força e a saúde; é também a faculdade de se adaptar à 
novidade e, com muito mais razão, de inventar. (BEAUVOIR, 1990, p. 111) 

 
 
 
 

Cabe, assim, às pessoas que operam com políticas públicas estabelecer diálogos com 

os espaços sócio-políticos dos idosos, disponibilizando mais acesso ao meio cultural. A fim de 



80 
 
 

 

buscarem a realização de programas sociais mais amplos, visando a preservação e ampliação 

de direitos sociais e de acesso aos bens da cidadania, de modo a possibilitar a alimentação de 

seus sonhos, em qualquer idade da vida, devendo a sociedade e o Estado, concretizarem. 

 
Portanto, inferi-se no conto aqui analisado, que há, dentro do tema explorado, a 

configuração de uma personagem que representa o perfil de indivíduos isolados e rodeados 

por problemas sociais característicos da cidade na modernidade. Nessa relação, o conto 

trabalha sob uma ótica de narrar de dentro para fora uma relação conflituosa entre o espaço da 

narrativa e as ações e reações da personagem. Soma-se a esse estado de coisa marcas de 

silêncio intensificadas por causa da vivência fraturada pelo isolamento e pela solidão: 

 
 
 
 

Mocinha sentou-se junto da janela do carro, um pouco apertada pelas duas irmãs 
acomodadas no mesmo banco. Nada dizia, sorria. Mas quando o automóvel deu a 
primeira arrancada, jogando-a para trás, sentiu dor no peito. Não era só por alegria, 
era um dilaceramento. O rapaz virou-se para trás: 

 
- Não vá enjoar, vovó! 

 
As moças riram, principalmente a que sentara na frente, a que de vez em quando 
encostava a cabeça no ombro do rapaz. Por cortesia, a velha quis responder, mas não 
pôde. Quis sorrir, não conseguiu. Olhou para todos, com os olhos lacrimejantes, o que os 
outros já sabiam que não significava chorar. Qualquer coisa em seu rosto amorteceu um 
pouco a alegria da moça da casa e deu-lhe um ar obstinado. (VP, p. 66) 

 
 
 
 
 
 
 

4.5. FIOS CRUZADOS: NARRATIVAS DE TREVISAN E LISPECTOR À LUZ DA 

VELHICE E DA IRONIA 

 
 
 
 

Entendida como uma etapa da vida, cuja fragilidade corporal e mental do indivíduo 

está em maior evidência, a velhice pode configurar-se para alguns como o período mais 

doloroso de sua existência, uma vez que não raro o idoso é tratado por alguns que veem neste 

senão um “peso”, um estorvo, um fator impedido da liberdade plena do uso de tempo de cada 

um diretamente ligado ao idoso. A partir das análises dos contos em questão, observa-se como 

a velhice pode ser vista como um empecilho para aqueles que só pensam em si próprios, 

instalando-se um contexto de grande abandono para os que nesta etapa da vida estão sozinhos 
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ou são dependentes de familiares que não se dispõem ao seu cuidado. 

 

Os contos Clínica de Repouso e 92, de Dalton Trevisan, e Feliz aniversário e Viagem 

a Petrópolis, de Clarice Lispector, são reveladores no tratamento desumano de nossos idosos. 

Com a finalidade de elucidar essa problemática que modifica diretamente a forma de ver e de 

viver a vida desses idosos, apontando-nos pessoas em seu estado de solidão, dependência, 

invalidez, tristeza, ansiedade e decadência, exprimindo a exclusão dos direitos básicos a um 

cidadão nessa fase da vida. Portanto, o conteúdo irônico dessas obras possibilita 

identificarmos de um lado, uma história aparente instaurada, de modo visível, na trama 

narrativa; de outro, uma história cifrada, disseminada no espaço do não-dito. 

 
No tocante da ironia, o conto Clínica de Repouso destaca, a partir das relações 

familiares, o desacato à autoridade do ente mais velho da família, tudo isso corroborado pela 

ação do Estado, que deixam seus asilos ser considerados como lugar de abandono. O conto 92 

seria a degradação e abandono familiar propriamente dito, pois o idoso que depende 

exclusivamente da família parece já não ter nenhuma importância para os familiares, ou seja, 

ele não é visto. Em Feliz aniversário, novamente a hipocrisia do ambiente familiar é 

reveladora do espaço que o velho não ocupa na sociedade. A aniversariante idosa é o ponto de 

partida para Clarice Lispector discutir as aparências dessas relações que envolvem a 

instituição família, guardiã da integridade física, psicológica e social do idoso. Já no conto 

Viagem a Petrópolis, o idoso é visto pela ótica daqueles que com ele não tem nenhuma 

responsabilidade. Essa narrativa demonstra o total abando ao idoso, pois, sem nenhuma 

proteção, seja do Estado, da família ou de qualquer outra instituição, Mocinha não tem amparo 

e morre na rua. 

 
A ironia pode ser vista como um discurso contrário à ordem estabelecida, na medida 

em que afirma sempre o inverso do que anuncia como podemos identificar em Clínica de 

Repouso, pois essa ironia salta aos olhos do leitor. Quem ler a narrativa, logo percebe que o 

espaço para o qual a velha é destinada não corresponde à ideia de repouso14. Assim, a 

problemática em análise, considerando os maus tratos encontrados no conto de Trevisan, 

aponta para um cenário de horrores, desolação e muito sofrimento, bem diferente da 

percepção que temos à primeira vista no título da narrativa, pois relata o inverso do que se ler, 

como percebemos em: “nunca entra sol no pavilhão, a umidade escorria da parede, o chão de 
  

14 De acordo com Aurélio, repouso significa “descanso, sossego, tranquilidade, paz”, tudo o que não se encontra 
na clínica citada no conto.
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cimento” (TREVISAN, 2005, p. 3215); “quem reclama... ganha choque” [...] “olhe a injeção na 

espinha” [...] “olhe a insulina na veia” [...] “um banheiro só... aquela imundície no chão e na 

parede” [...] “intragável o feijão com arroz” [...] “engolia com esforço o caldo ralo de repolho” 

(CR, p. 32); “tortura da sede” [...] “quem não come... vai para o choque” (CR, p. 33); 

“camisola imunda” [...] “sobrevivendo aos golinhos de chá frio e bolacha Maria” (CR, p. 34). 

 
A expectativa de repouso durante a leitura que se faz na trama narrativa mostra que a 

história não condiz com o título, que a realidade exposta está longe de se cumprir o que diz a 

definição teórica. O que pode ser visto são maus tratos e abandono de uma velha em um 

asilo16 pela sua própria filha. Dona Candinha foi retirada de seu lar depois de entrar em 

discordância com os planos da sua filha Maria, a mesma queria fazer com que a mãe aceitasse 

o seu namorado João, rapaz dez anos mais novo que Maria e que já estava morando dentro da 

mesma casa, Dona Candinha passou a questionar o que eles estavam fazendo antes do 

casamento, daí vir em seguida sua punição. 

 
Podemos identificar passagens verdadeiramente irônicas nos quatro contos em estudo. 

Em Clínica de Repouso temos: “- Olhe essa mulher, doutor – era a filha vestido preto de cetim, 

lábio de púrpura, pulseira prateada. – Domingo de sol, uma pessoa deitada? O dia inteiro 

chorando e se queixando. Aqui não falta nada, que mais ela quer?” (CR, p. 34). Como já 

relatado nessa pesquisa, o asilo é um lugar insalubre e desumano, a filha sem se importar com 

toda essa situação, simula cuidados com a mãe. No entanto, o que salta aos olhos do leitor é 

um quadro de desolação da idosa, o “não falta nada” é um detalhe na narrativa que aponta para 

um sentido contrário do que está na fala da filha, pois o que se tem, verdadeiramente, é a falta 

de atenção e zelo, de afeto e carinho. Nessas circunstâncias, é como se o sentido do ser, 

representada na atitude e comportamento da filha, cedesse lugar ao sentido do ter, próprio da 

sociedade caracterizada pela ideia de lucro e de vantagens materiais. 

 
O conto 92 anuncia sua ironia a partir da imagem que se vai construindo em torno do 

velho, de forma bem evidente. O narrador deixa transparecer que em um cenário tão bonito e 

confortável que integra a paisagem apresentada no conto existe uma pessoa solitária e 
 
 
 

15 TREVISAN, Dalton. Clínica de repouso. In: _____ LADEIRA, Juliete de Godoy (org.). Contos brasileiros 
contemporâneos. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2005, p. 29-36. A partir desse momento, como estamos fazendo 
dessa mesma edição durante a análise, estaremos adotando apenas a indicação das páginas para referência das 
citações do conto em estudo, precedida da abreviação “CR” para indicar o título do conto Clínica de repouso.

 
 

16 Asilo segundo o Dicionário Didático de Língua Portuguesa (2011), “estabelecimento onde se acolhem pessoas 
necessitadas”.
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abandonada de carinho pelos seus familiares, como se paisagem humana contrastasse com a 

apresentada pelo cenário da natureza. Essa passagem retrata as diferenças de cenário, uma 

pessoa tão debilitada, abandonada e triste, em um lugar tão bonito, que transmite uma paz, 

tranquilidade, felicidade e harmonia, bem diferente dos sentimentos que pairam sobre o 

senhor na cadeira de cabeça caída. Como podemos perceber pela voz do narrador: “Tarde de 

verão, é levado ao jardim17” (TREVISAN, 2013, p. 63); ele é levado ao jardim eu uma cadeira 

sem conforto e sem roupas apropriadas para a ocasião, “sozinho, regala-se com o trino da 

corruíra” (92, p. 63), sendo deixado lá sozinho como se naquela situação de trauma, não 

precisasse mais de nenhuma companhia, tratando-o como um objeto que se deixa e sai de 

perto. O narrador relata ainda a lucidez do personagem, representativa de uma mente ainda 

conscienciosa acerca da realidade à sua volta, que mesmo em um estado de dependência, 

possui “ânsia de viver”, como podemos ler no trecho que diz: “De novo um homem, não 

barata leprosa com caspa na sobrancelha” (92, p. 63), mostrando-nos de maneira irônica que 

aquele homem abandonado ainda está vivo e tem desejo pela vida. 

 
Em Feliz aniversário a ideia de felicidade estampada no título, é, semelhantemente, 

quebrada, deixando bem claro o abandono parental e o quadro de solidão reservado à senhora, 

quando lemos: “- No ano que vem nos veremos diante do bolo aceso! Esclareceu melhor o 

filho Manoel, [...]. Até o ano que vem, mamãe! e diante do bolo aceso! Disse ele bem 

explicado, perto de seu ouvido, enquanto olhava obsequiador para José18” (LISPECTOR, 2009, 

p. 65). Ao lermos o conto, percebemos que não há correspondência fiel entre aquilo que é 

anunciado no título e o que se efetiva na obra, de modo que o título já é, por excelência, 

irônico. 

 
 
 
 

Contando com a intervenção do leitor, a ironia passa a desempenhar o papel de 
elemento provocativo e convida a não tomar ao pé da letra o que cada segmento 
informa separadamente, mas a degustar os fragmentos como seqüências isotópicas. A 
configuração do insólito funciona como um convite à perspectiva crítica e como fator 
de desconfiança diante dos simulacros referenciais das linguagens. (Brait, 2008, p. 
95)  

 
17 TREVISAN, Dalton. 92. In: _____. Ah, é?. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Record, 2013. A partir desse momento, 
como estamos fazendo dessa mesma edição durante a análise, estaremos adotando apenas a indicação das páginas 
para referência das citações do conto em estudo, precedida da abreviação “92” para indicar o título do conto 92.

 

 

18 LISPECTOR, Clarice. Feliz aniversário. In: _____. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 2009, p. 54-67. 
A partir desse momento, como estamos fazendo uso dessa mesma edição durante a análise, estaremos adotando 
apenas a indicação das páginas para referência das citações do conto em estudo, precedida da abreviação “FA” 
para indicar o título do conto Feliz Aniversário.
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Os textos com efeitos irônicos sugerem sempre algo a mais, que pode ser 

compreendido ou não pelo leitor. Em Feliz aniversário, a infelicidade é a matéria secreta que 

perturba e lateja na felicidade de uma festinha de aniversário de D. Anita, uma senhora que 

completa oitenta e nove anos e seus familiares reúnem-se para comemorar a data. Esse tipo de 

relação faz o caráter irônico da narrativa, conforme a sistematização teórica de Kierkegaard 

(2013). O teórico destaca inúmeros aspectos do fenômeno irônico, dentre os quais se destacam 

a relação do interlocutor, a natureza cômica e a ideia de liberdade. Trata-se de ver, em sua 

capacidade cômica, o surgir da liberdade do discurso estabelecido e das convenções, de 

modelos sociais e históricos considerados desgastados pelo ironista. Este já não produz um 

discurso do consenso, porque em sua linguagem residem o dissenso e a diferença. Nesse 

fenômeno de linguagem, segundo Kierkegaard (2013, p. 246), “ocorre uma figura que traz o 

nome de ironia; e cuja característica está em se dizer o contrário do que se pensa”. 

 
Como é próprio do ironista um olhar de desconfiança daquilo que anuncia, toda a 

realidade a que ele se dirige se torna uma realidade em desuso, pois é vista ao revés da 

convencionalidade que lhe convém. Nesse sentido, a natureza da ironia se dá pela negação de 

postar-se no enfrentamento da realidade vivida apontando para nova direção, dando novo 

sentido às coisas e à vida. Nesse caso, a luz da ironia se tem uma estrada que se bifurca: “Por 

um lado, o novo deve vir à luz, por outro, o velho deve ser desalojado” (KIERKEGAARD, 

2013, p. 261). 

 
Ainda para o filósofo, a realidade diante do sujeito irônico perdeu qualquer validade, 

entrou em desuso, de modo que: 

 
 
 
 

Num certo sentido, o irônico é profético, pois ele aponta sempre para a frente, para 
algo que está em vias de chegar, mas não sabe o que seja. Ele é profético; mas se 
orienta, se situa ao contrário do profeta. O profeta anda de mãos dadas com seu 
tempo e a partir deste ponto de vista vislumbra o que há de vir. [...] O irônico, pelo 
contrário, apartou-se das fileiras de seu próprio tempo e tomou posição contra este. 
Aquilo que deve vir lhe é oculto, jaz atrás dele, às suas costas, mas a realidade a que 
ele se opõe como inimigo é aquilo que ele deve destruir. (KIERKEGAARD, 2013, p. 
261-262) 

 
 
 
 

Tendo a compreensão da ironia a partir da sistematização bakhtiniana da linguagem, 

Bete Brait (2008), em Ironia em perspectiva polifônica, nos revela que o discurso irônico 

comporta uma forma de compreensão e representação do mundo. A respeito desse ponto de 
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vista, diz a estudiosa: 
 
 
 
 
 

A ironia será considerada como estratégia de linguagem que, participando da 
constituição do discurso como fato histórico e social mobiliza diferentes vozes, 
instaura a polifonia, ainda que esta polifonia não signifique, necessariamente, a 
democratização dos valores veiculados ou criados. (BRAIT, 2008, p.16) 

 
 
 
 

Vale ressaltar que o ironista põe o leitor diante da descoberta daquilo que ele 

intenciona apresentar à revelia das convenções linguísticas, dando pistas para o contrário do 

instituído. Nessa perspectiva, Bete Brait, no citado livro, revisita a psicanálise de Freud, para 

quem “A única técnica que caracteriza a ironia é a representação pelo contrário” (FREUD 

apud BRAIT, 2008, p.56) e a dimensão do contraditório: 

 
 
 
 

[...] para haver ironia há necessariamente a opacificação do discurso, isto é, um 
enunciador produz um enunciado de tal forma a chamar a atenção não apenas para o 
que está dito, mas para a maneira de dizer e para as contradições existentes entre as 
duas dimensões. (BRAIT, 2008, p. 140) 

 
 
 
 

No que se refere à trama narrativa de Clarice Lispector, a filha Zilda é uma 

personagem manipulado pelo dever de realizar uma festa de aniversário para sua mãe, em que 

arruma a casa, ocupa-se com os preparativos e convida os familiares para a comemoração. 

Nota-se que, no nível do parecer, a comemoração simula-se prazerosa, mas a manipulação de 

Zilda não se dá pelo querer-fazer, ou seja, realizar a festa de aniversário da mãe, mas sim pelo 

dever-fazer. No lugar de uma comemoração prazerosa, nota-se que não só Zilda, mas todos os 

parentes e familiares estão apenas cumprindo tarefas (todos também manipulados pelo dever), 

tal como diz a nora de D. Candinha: “Vim para não deixar de vir” (FA, p. 54), o que aponta 

para a hipocrisia humana representada pela personagem. Aqui, lembramos o que diz José 

Guilherme Merquior (1997), na discussão sobre literatura e realidade, ao tomar a literatura 

como uma atividade interpretativa das ações humanas. 

 
O narrador dar ao leitor uma compreensão do que se passa no entorno do aniversário 

de D. Candinha, na apreensão de uma realidade de simulações, “E, para adiantar o expediente, 

vestira a aniversariante logo depois do almoço. Pusera-lhe desde então a presilha em torno do 
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pescoço e broche, borrifara-lhe um pouco de água-de-colônia para disfarçar aquele seu cheiro 

de guardado” (FA, p. 55). E nesse olhar de observação, o narrador-onisciente descreve com 

detalhes o semblante da “velha” diante de seus familiares, como se percebesse em cada gesto 

dos seus parentes a falta de espontaneidade ou atitude de obrigação: “Os músculos do rosto da 

aniversariante não a interpretavam mais, de modo que ninguém podia saber se ela estava 

alegre” (FA, p. 56); nesse caso, D. Candinha não se deixa revelar pelo que sente, parece 

mesmo dissimular seu comportamento, fazendo da ironia seu instrumento de mascarar ou 

fingir a sua “felicidade”. Sobre esse aspecto, a fala do narrador é reveladora: “a dona da casa 

guardava os presentes, amarga, irônica” (FA, p. 57); diante da ironia, diz ainda o narrador: 

“continuaram a fazer a festa sozinhos” (FA, p. 57); e à margem de tudo o que os familiares 

faziam na ocasião do aniversário, ela refletia, em sua solidão, sobre outras possibilidades da 

existência, ainda que não reveladas. O contraponto entre o comportamento de D. Candinha e o 

que faziam seus familiares pode ser visto a partir da comparação feita pelo narrador: 

“Enquanto cantavam, a aniversariante, a luz da vela acesa, meditava como junto de uma 

lareira” (FA, p. 58); “A aniversariante recebeu um beijo cauteloso de cada um como se sua 

pele tão infamiliar fosse uma armadilha” (FA, p. 63). Eis, pois, o quadro que se desenha aos 

olhos do leitor acerca da velhice no conto ora analisado. 

 
E nesse quadro que se véem relações um tanto quanto mecânicas entre familiares, 

uma das falas de José, filho de D. Candinha, é reveladora da hipocrisia humana diante da 

própria mãe, quando ele diz: “Até o ano que vem!” [...] “No ano que vem nos veremos diante 

do bolo acesso!” (FA, p. 65). Atenta à hipocrisia do filho, a resposta da mãe é incisiva: “Não 

sou surda! Disse a aniversariante rude, acarinhada” (FA, p. 66), e, finalmente, missão 

cumprida para os filhos: “Os filhos se olharam rindo, vexados, felizes. A coisa tinha dado 

certo” (FA, p. 66). O narrador deixa em destaque a satisfação dos filhos no final do encontro, 

que a obrigação tinha dado certo por aquele ano, sacrifício tanto só seria necessário ao 

completar mais um ano, denunciando assim o abandono daqueles para com a sua mãe. A filha, 

de forma irônica, repetia o ritual do aniversário todos os anos, com o objetivo de obrigar o 

restante da família a fazer essa visita à matriarca pelo menos uma vez ao ano. 

 
Podemos também identificar no conto de Clarice uma situação na qual as pessoas 

idosas, algumas vezes se deparam, sendo mencionadas pelos seus familiares, como um peso 

quase morto. Como diz D. Candinha, “como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles 

seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos” (FA, p. 60), e hoje ela não passa de uma 

pessoa sem utilidade, a qual eles dedicam um dia a cada ano para fazer o sacrifício de está 
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perto. Por trás do abandono e da hipocrisia dos familiares, o conto parece chamar a atenção do 

leitor para a reflexão sobre a situação, como se a escrita de Clarice Lispector tivesse marcada 

para uma espécie de denúncia da desumanidade no tratamento dado à velha e ao mesmo 

tempo, mostrando a necessidade de humanização. A narrativa revela, em suas entrelinhas, que 

não se vive apenas de aparências, é preciso cuidar com toda a atenção necessária dos idosos, 

eles estão fisicamente debilitados, mas emocionalmente tem todos os seus sentidos. 

 
Já no conto Viagem a Petrópolis, podemos ver como D. Mocinha é reduzida à miséria 

e à condição desumana, semelhantemente aos demais contos analisados. O conto mostra a 

diminuição da pessoa idosa, que não precisa mais de muita coisa para sobreviver; um dia já 

teve tudo e hoje não precisa mais, mas isso vem aos olhos do leitor como possibilidade de 

reflexão acerca do que é preconcebido fora do texto e da literatura, ou seja, dentro do modelo 

social imposto pela sociedade moderna, como procuramos configurar anteriormente. Sob esse 

aspecto, o conto coloca em desuso o que é, de alguma forma, convencionado pela realidade 

social em torno da velhice ou da imagem de decadência dada ao velho, uma vez que, longe de 

se limitar a disponibilizar a referida imagem de decadência, a narrativa surge dando ao leitor a 

possibilidade de trazer à reflexão o problema apresentado, descortinando ou desalojando o 

modelo social advindo do mundo visto como “civilizado”. Conforme se percebe nas palavras 

do narrador: “Quando lhe davam alguma esmola davam-lhe pouca, pois ela era pequena e 

realmente não precisava comer muito. Quando lhe davam cama para dormir davam-na estreita 

e dura porque Margarida fora aos poucos perdendo volume
19

” (LISPECTOR, 1999, p. 63-64). 

 
 
 

Identificamos esse mesmo tipo de sentimento ao narrador evidenciar que, “quando a 

família da casa de Botafogo um dia surpreendeu-se de tê-la em casa há tanto tempo, e achou 

que assim também era demais” (VP, p. 64). Na medida em que transcorre a narrativa, o leitor 

vai percebendo que a caridade de estarem mantendo a Sra. Margarida, popular Mocinha, por 

tanto tempo, é de muita estranheza, posto que não se trata, a bem da verdade, de uma autêntica 

caridade. Como D. Mocinha não passava de um peso na rotina de todos naquela casa, então, já 

estava na hora de transferir essa responsabilidade para outro integrante da família, sem se 

importar com os sentimentos dela, que estava sendo jogada de um lado para o outro. Sua 

jornada de vida não tem mais qualquer fundamento aos jovens, nem o fato dela não ter 
  

19 LISPECTOR, Clarice. Viagem a Petrópolis. In: _____. A legião estrangeira. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p.
 

63-71. A partir desse momento, como estamos fazendo dessa mesma edição durante a análise, estaremos 
adotando apenas a indicação das páginas para referência das citações do conto em estudo, precedida da 
abreviação “VP” para indicar o título do conto Viagem a Petrópolis. 
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mais nenhum parente para quem pudesse pedir ajuda. Assim, ao consideramos a dimensão 

irônica do conto, podemos dizer que o nome “Mocinha” não traz em si o sentido de carinho, 

como se pode pressupor através do sufixo “inha”, nem conota uma relação de zelo e cuidado 

com a personagem, pois o que predomina é a ideia de peso na rotina das pessoas. 

 
Finalmente, desse modo, tanto Trevisan quanto Lispector descortinam e 

desmistificam algo que reside por trás das palavras, trazendo, à expressão de sua narrativa, 

certa dimensão irônica, o que nos mostra o mundo e a realidade social diferentemente do 

convencional. Essa ironia é utilizada para elucidar, de forma “cômica”, o sofrimento que 

passam os velhos, alertando a necessidade de maiores cuidados com aqueles que já foram os 

provedores de nossas famílias e que são os principais transmissores dos valores sociais e 

culturais essenciais à dignidade da pessoa humana diante de uma sociedade cada vez mais 

dinâmica e globalizada. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 
 

Durante a leitura dos contos Clínica de Repouso, 92, Feliz aniversário e Viagem a 

Petrópolis identificamos relações de semelhanças e singularidades das narrativas no trato dado 

à temática da velhice. A representação da velhice na ficção de Dalton Trevisan e Clarice 

Lispector foi analisada a partir da discussão sistematizada por Ecléa Bosi, Simone de 

Beauvoir, Antonio Candido, Raymond Williams e Pável Nikoláievich Medviédev. Também 

foi percebido que as narrativas dos autores estudados trazem marcas e dimensões irônicas, 

analisadas aqui sob à luz do conceito de ironia nas obras de Soren Kierkegaard e Bete Brait. 

 
O estudo revelou as mudanças físicas e morais ocorridas nas personagens ao 

chegarem ao estágio da velhice, bem como, seus dramas e suas angústias. Assim, pudemos 

destacar em nossas análises situações lamentáveis as quais os personagens dos citados contos 

sofreram, como, por exemplo, o abandono do idoso em um asilo, a solidão dentro de sua 

própria casa, o amor dissimulado e, ainda, o idoso como um peso morto dentro de um lar, 

vivendo sob o estigma do preconceito e do desprezo. 

 
As funções da literatura variam com o tempo e com as necessidades da sociedade, 

sofrendo influência do meio social e o influenciando mutuamente, sendo esse um processo de 

intervenção dinâmico. O homem, por meio da palavra e de sua capacidade criadora, recorta 

parte da realidade, cria o texto por meio do qual se manifesta o seu discurso articulado à 

realidade exterior, mantendo, pois, pontos de contatos com a vida histórica e social. O saber 

desencadeado pela literatura colabora para a sobrevivência de uma identidade social que se 

edifica como narrativa. Nesse contexto, tomamos o autor de uma obra literária como sendo 

um crítico social que aplica suas ideias através de uma forma específica, seja o conto, o 

romance ou a poesia, estabelecendo assim, um diálogo entre os homens e a história. Nessa 

perspectiva, foi possível perceber que os contos analisados nesta dissertação conduzem o 

leitor a caminhos antes inimagináveis, ampliando sua capacidade de concentração, 

memorização, raciocínio e reflexão acerca do outro e de si mesmo. 

 
Na análise que fizemos dos contos de Trevisan e de Lispector, observamos que a 

ironia é uma recorrência significativa. Sob essa perspectiva, destacamos o contraste entre a 

aparência e a realidade, particularidade básica de toda ironia. Conforme se observou nos 

exemplos irônicos citados anteriormente, algo é afirmado e, ao mesmo tempo, tem-se desfeita 
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a afirmação. A tensão entre aparência e realidade pode se expressar por meio de uma oposição, 

contradição, contrariedade, incongruência ou, ainda, através de uma incompatibilidade. Como 

foi visto em todo o processo de análise desse trabalho, o título dos contos nunca condiz com a 

realidade expressa neles, revelando uma produção de sentido divergente daquilo que está 

anunciado pelos títulos. 

 
Dessa forma, observamos na ficção de Trevisan, em Clínica de Repouso, um asilo 

totalmente desprovido de um ambiente adequando ao bem-estar dos idosos; já no conto 92 o 

espaço físico em que se passa a narrativa é contrário aos sentimentos revelados por João, pois 

a beleza do ambiente é antagônica a solidão sentida pelo personagem. Em Lispector a função 

da hipocrisia também perpassa os contos, pois em Feliz aniversário não se encontra ninguém 

“Feliz”, tampouco, satisfeitos com aquela situação e em Viagem a Petrópolis a personagem é 

obrigada a viajar para Petrópolis, não a passeio, mas em busca de um abrigo para chamar de 

lar. 

 
Nos contos analisados, a ironia colocou em desuso discursos convencionais, de modo 

que, para entender um texto irônico não é necessário apenas decodificá-lo, mas também (e 

principalmente) interpretá-lo. Essa interpretação surge desde a leitura dos títulos, pois eles são 

inversos à verdadeira realidade que retratam suas histórias. Como diz Bete Brait, o autor já 

cria o enunciado da obra, provocando o leitor a fazer uma interpretação dos contos, 

enxergando o espaço do não-dito. Com base no pensamento de Brait, percebemos que a ironia 

presente nas narrativas estudadas sugere ao leitor uma descoberta daquilo que, sutilmente, se 

faz presente nas entrelinhas de suas escritas, dando pistas para o contrário do estabelecido. 

 
Também no que diz respeito aos idosos, percebemos que historicamente existiram 

diferentes formas de inclusão e exclusão em variadas épocas e sociedades, sendo que os 

direitos e deveres a eles impostos eram determinados pelos costumes e valores de cada cultura, 

pois dependendo de onde estivesse poderia ser valorizado ou desprezado. O papel do idoso 

desde o início da organização da sociedade variou entre o respeito e o desprezo, o poder e o 

abandono. Em muitas sociedades, os idosos são vistos até hoje como um ser em processo de 

degeneração, como se estivessem sempre à espera de sua morte. Do ponto de vista da realidade 

social, poucos ainda são os investimentos direcionados para o bem-estar e qualidade de vida 

dos idosos, tendo em vista a crescente população nesta faixa etária. Como diz Ecléa Bosi, 

quando relata que o idoso luta para permanecer ativo na sociedade, ele, na verdade, “luta para 

continuar sendo um homem”, apontando, assim, sua batalha permanente contra as 
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condições de abandono, decadência e exclusão social. 

 

Nesse patamar, durante a realização de nossa pesquisa, pudemos constatar que nas 

sociedades capitalistas há um presente desprezo pelo velho, como podemos destacar, por 

exemplo, na narrativa do conto Clínica de Repouso, de Dalton Trevisan, o desrespeito sobre as 

decisões dos idosos, seus costumes e suas vontades, parecendo uma punição por ter 

envelhecido. Nesse contexto, o idoso vive em isolamento, perde sua identidade e cada vez 

mais se distancia da cidadania que deveria ser construída pela sociedade e mantida pela 

família. Na narrativa, a matriarca chega a ser retirada coercitivamente de sua própria casa, 

tendo que se contentar com o que lhe restou, ou seja, um asilo sujo e ser vítima de maus tratos. 

Da mesma forma, a personagem Mocinha, da narrativa do conto Viagem a Petrópolis, de 

Clarice Lispector, também não tem voz ativa e nem vontade própria respeitada, o que 

caracteriza o modo como os idosos vivem à margem da sociedade. 

 
Nos contos 92, de Dalton Trevisan, e Feliz aniversário, de Clarice Lispector, 

destacamos um tema de fundamental importância para nossa análise, que é o sentimento de 

abandono da velhice dentro do contexto familiar. Isto revela a falta de atenção e cuidados dos 

familiares para com um dos membros da família, pois, muitas vezes, não se dedicam como 

deveriam, propiciando uma distância afetiva, uma vez que o idoso quer o acolhimento, a 

presença e o amor dos seus. Em Feliz aniversário, dona Anita não suportando a indiferença e 

a falta de amor dos filhos revela sua indignação, recusando-se a participar ativamente da festa 

de seu aniversário, já que ninguém tinha perguntado se ela queria está presente ali naquele 

momento. A “ânsia de viver”, não rara nos idosos, é sentida pelo o personagem do conto 92, 

confirmando o que diz Simone de Beauvoir, quando afirma que o estado de estar velho, e, 

consequentemente, inútil, “não é uma fatalidade natural”, mas sim, é algo que foi sendo 

imposto pela sociedade mecanicista. Contudo, os velhos são, obviamente, capazes de tomar 

decisões, dar ordens, serem pessoas ativas, tanto no âmbito familiar quanto na sociedade. 

Assim, se não têm mais a mesma agilidade de operar o maquinário derivado da 

industrialização, eles continuam com suas outras qualidades, sobretudo, as de caráter ético, 

profissional e cultural. 

 
Cabe ressaltar que o trabalho na terceira idade é identificado não só como uma 

necessidade econômica, mas também como de qualidade de vida, pois o idoso que tem uma 

ocupação, seja ela remunerada ou não, seja recreativa ou cultural, está menos propício à 

depressão e à ociosidade, tendo como consequência também uma maior expectativa de vida. 
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Portanto, o idoso precisa deixar de ser visto apenas como um dependente passivo, mas sim, 

como um colaborador ativo, contribuindo como um construtor atuante da sua realidade e 

daqueles que o cercam, de modo que se sinta sempre um cidadão corajoso, participativo e 

eficaz 

 
Nesse cenário, os valores em torno do idoso são para serem não apenas cultivados, 

mas agregados a uma lógica de emancipação humana, como diz Ecléa Bosi: 

 

 
A noção que temos de velhice decorre mais da luta de classes que do conflito de 
gerações. É preciso mudar a vida, recriar tudo, refazer as relações humanas doentes 
para que os velhos trabalhadores não sejam uma espécie estrangeira. Para que 
nenhuma forma de humanidade seja excluída da humanidade é que as minorias têm 
lutado, que os grupos discriminados têm reagido. A mulher, o negro, combatem 
pelos seus direitos, mas o velho não tem armas. Nós é que temos de lutar por eles. 
(BOSI, 1994, p. 81) 

 
 
 

Fica evidente, portanto, que os contos analisados nos fizeram refletir acerca de um 

problema caro às sociedades contemporâneas, que é a questão do desrespeito à velhice. O 

aumento da população na faixa etária da terceira idade e da expectativa de vida são fatos 

consumados para os quais a sociedade, o Estado, a família e as empresas precisam lançar um 

novo olhar, objetivando eliminar a ideologia de que a velhice é um estado de incapacidade e 

improdutividade e que tem ocasionado um mercado de trabalho muito restrito a esta parcela 

da população. Desse modo, as políticas sociais brasileiras, sentindo a necessidade de acabar 

com essas diferenças, criaram a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, denominada o 

Estatuto do Idoso, instituindo e regulamentando normas relacionadas aos direitos sociais da 

população idosa. Entretanto, infelizmente, parece-nos que essa legislação ainda não é 

cumprida em sua totalidade e amplitude, necessitando assim de uma maior atuação efetiva por 

todos, principalmente, dos nossos governantes, na exteriorização de seus objetivos e na 

fiscalização de sua aplicabilidade. 

 
Assim, diante do que foi abordado nesta pesquisa acadêmica, podemos enfatizar que 

as narrativas analisadas articulam-se à vida social, ratificando seus valores e conduzindo o 

leitor à reflexão acerca do seu entorno. Para Todorov, há uma preocupação tão exagerada com 

os métodos de análises, que a própria literatura em si fica reduzida apenas a um amontoado de 

teorias, atentas somente a fazer uma abordagem interna, deixando de lembrar que “as obras 

existem sempre dentro e em diálogo com um contexto” (TODOROV, 2009, p.32). Nesse caso, 
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ao analisar a representação social da velhice em Dalton Trevisan e Clarice Lispector, 

discutindo a literatura em sua articulação com o contexto social para o qual os contos apontam, 

pudemos destacar na ficção uma realidade vista em nossa sociedade. Candido mostra que o 

papel do leitor na obra de arte literária é dar sentido e realidade à obra, pois o leitor de certo 

modo é o espelho do autor. Com uma linguagem acessível a qualquer leitor, ele aborda a 

influência da obra literária na vida social e vice-versa, fazendo uma ponte entre autor - obra - 

leitor, ajudando assim a destacar os problemas sociais existentes sobre o idoso. 

 
Finalmente, não se poderia deixar de ressaltar, após tudo que foi pesquisado e 

analisado durante a realização desse trabalho, que assegurar o processo de envelhecimento 

com dignidade, retardando o envelhecimento físico e mental, de modo a vencer o preconceito 

e promover a política social inclusa dos idosos, é um grande desafio para a sociedade atual. 

Logo, para que isso ocorra, é necessário acabarmos com a ideia de que o velho não serve para 

nada e propagarmos a necessidade de aproveitarmos suas experiências de vida, seus conselhos 

e seus aprendizados, devendo deixar que eles nos mostrem que são capazes e que apenas 

envelheceram, como todos nós também assim desejamos chegar nessa fase da vida humana, 

contudo, ainda com muitas metas para alcançar e sonhos para realizar. Quando efetivamente 

assim for, estaremos contribuindo para uma sociedade mais justa não só para os idosos, mas 

para toda a coletiva, tudo em prol do bem comum e do fortalecimento dos fundamentos da 

dignidade da pessoa humana e de um verdadeiro Estado democrático de Direito. 
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