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resumo 
 
 

Este trabalho propõe-se a analisar a velhice na obra literária de Maria Judite
de Carvalho, procurando traçar um perfil das suas velhas personagens 
femininas, protagonistas quase exclusivas dos contos e crónicas onde o tema
é abordado. As transformações físicas e psicológicas decorrentes da
passagem do tempo, assim como a deterioração das relações familiares e
sociais que acompanham o advento da velhice, culminam, nos textos de Maria
Judite, numa profunda solidão e desinteresse pelo mundo, em que estas
mulheres se sentem a mais e são constantemente acusadas da sua condição
de velhas. Pessimismo, crueldade, revolta, angústia e tristeza são sentimentos 
recorrentes nos textos de Maria Judite de Carvalho e que, consequentemente,
pautam a existência das suas personagens. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

keywords 
 

Old age, solitude, memory, physical transformations, pessimism, retirement,
family, suicide, society. 
 

abstract 
 

This work considers analyzing the old age in the literary composition of Maria
Judite de Carvalho, looking for to trace a profile of  its old feminine characters,
almost exclusive protagonists of short stories and chronicles where the subject 
is boarded. Physical and psychological transformations in the course of time,
as well as the deterioration of the familiar and social relations that follow the
advent of the oldness, culminate, in the texts of Maria Judite, in a deep solitude 
and uninterest for the world, where these women feel too much and are
constantly accused with their condition of old. Pessimism, cruelty, revolt,
anguish and sadness are recurrent feelings in the texts of Maria Judite de
Carvalho and, so, they rule the existence of its characters. 
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a) Acerca da elaboração da Dissertação 

 

 

Nunca a velhice foi tão estudada e alvo de atenção como problema social como nos 

dias que correm e, simultaneamente, tão negligenciada e descurada como fase existencial. 

Sendo uma etapa da vida que se caracteriza, fundamentalmente, pela degradação física que 

culmina num estado de dependência em relação aos outros, a velhice é temida e, ao mesmo 

tempo, esperada, uma vez que, associada à chegada da reforma, ela é sinónimo de tempo 

livre e de descanso, de dedicação aos netos, à casa, aos amigos e familiares. 

De uma maneira geral, a velhice, normalmente associada ao fim da vida por ser a 

etapa que imediatamente antecede a morte -  pela ordem natural dos acontecimentos –, é 

repudiada pelos jovens, que, ao ignorá-la, tentam negar e rejeitar a futura condição de 

velhos. Se, por um lado, a adolescência e a idade adulta são esperadas efusivamente por 

tratar-se de duas fases da vida caracterizadas por novas experiências, desenvolvimentos e 

capacidades, por outro lado, o mesmo não se verifica em relação à velhice, que tudo corrói 

e nada edifica.  A entrada na velhice não é celebrada com ritos de passagem como se 

verifica noutras idades porque não é uma fase marcada por nada de positivo. Pelo 

contrário, de acordo com o pensamento ocidental, à velhice é atribuído um sentimento de 

inutilidade face à sociedade, facto que não é motivo de celebração. A velhice, que se impõe 
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com a sua imagem degradada e dependente, torna-se incómoda numa sociedade em que a 

juventude é exaltada em todos os aspectos. 

Assim, o sentimento geral é de completa depreciação da velhice que, associada à 

imagem grotesca e debilitada que ela comporta e ao esquecimento a que é sujeita em 

contexto social, fazem com que a senectude seja a etapa menos esperada da vida. 

Esta falta de interesse e desprezo pela velhice reflecte-se, de certa forma, na 

Literatura, onde a velhice é um tema bastante esquecido, tal como refere Carmen Lúcia 

Tindó Secco, segundo a qual «reflecte-se nas malhas da ficção um vazio que se revela 

como sintoma do conluio secreto contra a velhice. Um pesado silêncio envolve o tema, na 

tentativa de negá-lo»1. Neste silêncio é evidente a tentativa de esquecer e adiar a chegada 

de um processo inevitável: a velhice.  Luís Machado de Abreu corrobora este sentimento 

de discriminação da velhice na sociedade e na Literatura ao afirmar que 

 

 

 «decididamente, a atribuição de importância à velhice e à pessoa dos velhos não faz parte 

da nossa tradição cultural. E percebe-se que assim seja. Desde logo, porque a esperança de 

vida não permitia alimentar expectativas de longevidade e, depois, porque essa fase da 

existência traz aos que lá chegam e aos seus mais próximos um severo fardo de 

preocupações. Não é, pois, de estranhar que, no cômputo dos temas de maior interesse, não 

figure a velhice. Está substancialmente ausente da literatura e não menos das preocupações 

da sociedade»2.  

 

 

De facto, a temática da velhice não  assume um papel central na Literatura. A 

rejeição do ancião como protagonista de uma obra literária acentua o sentimento de 

discriminação social em relação aos idosos. De uma maneira geral, na Literatura é 

atribuído um papel secundário aos mais velhos, tal como se verifica na sociedade.  

Segundo Sebastião Tavares de Pinho,  

 

 

                                                 
1 Carmen Lúcia Tindó Secco, Além da Idade da Razão. Longevidade e saber na ficção brasileira, Rio de 
Janeiro, Graphia, 1994, p. 34.  
2 Luís Machado de Abreu, «A velhice como cesura», in  António Manuel Ferreira (coord.), A luz de Saturno 
– figurações da velhice, Aveiro, Universidade de Aveiro, 2005, p. 9.  
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«ainda está por fazer o estudo sistemático e global da terceira idade no que respeita à sua 

presença e motivação temática dentro da literatura em geral; e todavia, é a velhice um dos 

elementos da tipologia humana que mais insistentemente percorrem os monumentos da 

expressão escrita de todas as épocas, designadamente as fontes greco-latinas da cultura 

ocidental»3. 

 

 

 Desta forma, o idoso, como personagem, não está ausente dos textos literários, 

embora não exista um estudo global acerca da velhice como tema na Literatura4. No 

entanto, não podem ser ignorados dois textos importantíssimos que, mais do que tratar da 

temática da velhice, fizeram a sua apologia: o De Senectute, de Cícero e o Elogio da 

velhice, de Paulo Mantegazza. 

No De Senectute, de Cícero, Catão, defensor da velhice, rebate com argumentos 

sólidos as quatro acusações que os seus interlocutores (Cipião Emiliano e Gaio Lélio) 

fazem à velhice, segundo os quais esta fase da vida afasta os homens da política, debilita as 

forças do corpo, priva os homens de todos os prazeres e ameaça-os com a proximidade da 

morte. Em relação à primeira acusação, Catão acentua que a experiência inerente à velhice 

é uma grande vantagem em relação à inexperiência dos mais jovens no que toca à 

administração do Estado; em relação à segunda acusação, ele refere que a actividade 

intelectual é muito superior à física e que a debilidade corporal não é exclusiva da velhice 

pois pode atingir outras idades; relativamente à terceira acusação, Catão argumenta 

dizendo que os prazeres de ordem física apenas implicam perigos, sendo preferível 

encontrar satisfação em actividades intelectuais e morais; por fim, no que respeita à última 

acusação,  ele lembra que a proximidade da morte não é exclusiva da velhice, uma vez que 

também os mais jovens morrem, sem que isso seja uma consequência exclusiva da idade 

avançada. 

Paulo Mantegazza, por sua vez, apresenta vários argumentos para considerar a 

velhice uma etapa privilegiada da vida, ao contrário do que todos parecem pensar. O seu 

                                                 
3 Sebastião Tavares de Pinho, «Gerontologia e Literatura: o tema da velhice desde Cícero a Lopo Serrão», in  
António Manuel Ferreira (coord.), A luz de Saturno – figurações da velhice, p. 217. 
4 V. Sebastião Tavares de Pinho, op. cit., pp. 217-218, a respeito de figuras de anciãos na Literatura Clássica 
e do seu valor social e cultural. 
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intuito de louvar a velhice foi motivo de riso, pois os seus amigos julgaram que só 

ironicamente ele poderia louvar esta fase da vida: 

 

«Os amigos mais queridos, aqueles poucos a quem confio todos os meus 

pensamentos, quando lhes disse que queria escrever o Elogio da Velhice, desataram a rir, 

dando-me a entender mui claramente que tomavam isso à conta de um gracejo. 

Como, porém, insistisse, deixando transparecer no rosto a mais grave seriedade, 

supuseram-me louco; e um coro de objecções de sarcasmos, de invectivas choveu em cima 

de mim como uma avalancha de pedras numa antiga lapidação. (...) 

Não consegui persuadir nem um só dos meus amigos  de que o meu livro seria um 

livro sério, e de que não era irònicamente que eu elogiaria a velhice»5.  

 

 

Entre nós, Lopo Serrão fez também a apologia da velhice com o seu poema escrito 

em Latim, De senectute et aliis utriusque sexus aetatibus et moribus. De resto, são notórias 

as semelhanças com o De Senectute, de Cícero. Para além da similitude do título, neste 

texto também se argumenta contra as quatro acusações referidas no De Senectute, que se 

costumam fazer à velhice6. 

Perante todo o silêncio que circunda a temática da velhice na Literatura Portuguesa, 

é de louvar e de estudar uma autora que lhe dá grande importância enquanto fase da vida, 

sendo mesmo tema central em muitos textos: Maria Judite de Carvalho. 

Podemos identificar várias formas de encarar e estar na velhice, pois ela depende de 

várias condicionantes: conceitos individuais e ideias feitas acerca da velhice que foram 

sendo transmitidas ao longo dos tempos, a forma como os mais velhos são rejeitados ou 

respeitados pelos outros...  Apresentando cada ser humano a sua própria personalidade, as 

suas próprias ideias, uma condição social e económica específica, é de esperar que a forma 

como a velhice é vivida pelo ser humano não seja homogénea: há os que a aceitam de bom 

grado, os que a querem sistematicamente adiar, os que a temem profundamente, os que a 

respeitam sem contestar. 

 Neste trabalho, desejamos verificar que tipo de visão é transmitida na obra de 

Maria Judite de Carvalho acerca da velhice: se lhe é atribuído um estatuto privilegiado, 
                                                 
5 Paulo Mantegazza, Elogio da Velhice, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1948, pp.  11-12. 
6 A respeito da obra de Lopo Serrão, remetemos para a leitura do estudo feito por Sebastião Tavares de 
Pinho,  Lopo Serrão e o seu poema Da Velhice, Coimbra, Instituto de Investigação Científica, 1987. 
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fazendo-se a sua apologia, ou se, pelo contrário, se afirmam e reconhecem os preconceitos 

existentes em relação aos idosos na sociedade em que estão inseridos. 

Se a escolha de Maria Judite como autora a estudar foi extremamente fácil, pois 

desde o primeiro contacto com a obra da contista e cronista deparámo-nos com uma arte 

invulgar de escrever sobre a realidade dos sentimentos do ser humano, a determinação do 

tema para este trabalho revelou-se deveras difícil uma vez que a obra da autora apresenta 

uma panóplia de temas diversificados, todos eles de grande interesse literário, social e 

psicológico, susceptíveis de serem estudados. Tendo como temática central da sua obra a 

solidão do ser humano, principalmente a solidão feminina, não passaram despercebidos a 

Maria Judite outros sentimentos e outras condições do ser humano. Deste modo, temas 

como a inevitável passagem do tempo, a impossibilidade de voltar atrás, a família, a 

sociedade, o amor, a traição, o suicídio, a velhice e a morte percorrem toda a produção 

literária da escritora. Maria Judite de Carvalho revelou-se uma observadora atenta da 

realidade em que estava inserida e, de uma forma exímia e única, traduziu em palavras e 

em textos muitíssimo profundos mas, ao mesmo tempo, claros e directos, muitos 

fenómenos que a nossa sociedade não vê ou esforça-se por não querer ver. 

Após a leitura integral da obra da autora, apercebemo-nos de uma temática assaz 

abordada pela contista e um pouco descurada pela Literatura Portuguesa: a velhice. Perante 

a forma como a velhice é abordada na obra de Maria Judite de Carvalho,  optámos por 

estudar como é que as personagens da autora encaram e são encaradas nesta fase da vida. 

Se, à partida, era nosso objectivo abordar a temática da velhice em geral, rapidamente 

restringimos o nosso estudo às velhas na obra de Maria Judite de Carvalho, uma vez que a 

autora explora este tema quase exclusivamente em relação ao universo feminino. Apenas 

três contos e três crónicas são dedicados à velhice masculina: “A sombra da árvore”, de As 

Palavras Poupadas, “Gretchen”, de Os Idólatras, “Impressões digitais, de Seta Despedida, 

“Um lugar no autocarro” e “Num banco o Outono”, de A janela fingida, e “O relógio”, de 

Este Tempo. No entanto, não foi a vantagem numérica de contos e crónicas que nos levou a 

centrar o nosso estudo na velhice feminina. De facto, a caracterização e todos os problemas 

inerentes à velhice são muito mais explorados em relação às mulheres do que em relação 

aos homens. De resto, a predominância do universo feminino é geral em toda a obra de 

Maria Judite, sendo as mulheres, quase exclusivamente, as protagonistas dos dramas da 

vida narrados pela autora, conforme afirma Massaud Moisés: 
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«No geral, a prosadora se debruça sobre a psicologia feminina, em si ou em confronto com 

a masculina (...) Via de regra as suas personagens femininas, amarrotadas pela vida, 

vegetam sob o estigma do pessimismo, da amargura e de solidão (...)»7

 

 

O tema que aqui nos propusemos abordar – as velhas na obra de Maria Judite de 

Carvalho – é um dos que mais nos fascinaram, visto que a autora revelou grande 

preocupação em estudar as condições de vida daquelas que atingem esta derradeira fase da 

vida, uma vez que, segundo a autora, «os problemas da velhice  são talvez dos mais 

angustiantes da nossa sociedade»8. No entanto, note-se que não é apenas a fase da velhice 

propriamente dita que preocupa as personagens de Maria Judite. Todo o processo de 

envelhecimento, desde o aparecimento dos primeiros sinais que o evidenciam, é motivo de 

sofrimento por parte destas personagens. Veja-se, a título de exemplo, a perspectiva que a 

mãe de Jô, personagem de “Paisagem sem Barcos”, da colectânea com o mesmo nome, 

tem acerca do envelhecimento: «Aos trinta anos começamos a apodrecer (...) Dia a dia. 

Hora a Hora»9. 

Esta atenção dada por Maria Judite às velhas, como ela não hesita em chamar-lhes, 

revelou-se, numa primeira fase, nas crónicas que publicava em diversos jornais da sua 

época, crónicas essas que foram posteriormente publicadas em colectâneas. No que 

respeita à sua obra ficcional, até à publicação de Seta Despedida, encontram-se apenas 

alguns contos que tratam o tema em questão:  “Uma varanda com flores” e “A sombra da 

árvore” (As Palavras Poupadas), “A Avó Cândida” (Tanta Gente, Mariana), “Casa de 

repouso para intelectuais e artistas”, “Gretchen” e “A cidade do êxito” (Os Idólatras) e 

“Adília e as Vozes” (Além do Quadro). 

Seta Despedida é a colectânea de contos que mais alude à temática da velhice. De 

facto, as personagens centrais de todos os contos, à excepção de quatro, são homens e 

mulheres velhos. Não é de estranhar que Seta Despedida, sendo o último livro publicado 

por Maria Judite de Carvalho, contemple quase exclusivamente o tema da velhice. 

Lembremos que nessa altura já a autora estava na idade da reforma e talvez o facto de 
                                                 
7 Massaud Moisés, «Maria Judite de Carvalho», in O Conto Português, São Paulo, Editora Cultrix, 1951, p. 
358. 
8 Maria Judite de Carvalho, Diários de Emília Bravo, Lisboa, Caminho, 2002, p. 198. 
9 Id., Paisagem sem Barcos, Mem Martins, Publicações Europa-América, 1990, p. 84. 

 6



Introdução 

sentir na pele a velhice e a decadência que ela comporta a todos os níveis justifique a 

predilecção pelo tema na última colectânea por si publicada. O título da obra suscita duas 

interpretações, ambas relacionadas, de certa forma, com a temática da velhice. Por um 

lado, a partir da expressão  « E o tempo foi passando. Seta despedida não volta ao arco»10, 

comparando a vida humana a uma seta,  constatamos que, tal como uma seta que é 

desferida de um arco não pode a ele regressar, delineando-se um percurso de origem/alvo, 

assim a vida acontece dia após dia, sem que seja permitido fazer o tempo voltar atrás.  

Todos os contos de Seta Despedida estão, de alguma forma, relacionados com a 

impossibilidade de fazer o tempo voltar atrás. Por outro lado, de acordo com Manuel 

Gusmão, que interpreta o título não como substantivo acompanhado de um adjectivo, mas 

sim dois substantivos, 

 

 «a imagem da seta continua a dizer a irreversibilidade do tempo, o sentido já determinado 

por um arco (e um arqueiro) invisível (invisíveis); ou a suspensão do sentido pela ausência 

de um alvo que se escolha, ou de um alvo que não a morte. Mas, agora, a despedida, 

substantivo (até porque não está lá, «desfechada», «desferida», ou «disparada») diz o gesto 

ou acção de dizer adeus, o encontro/desencontro vivido por quem se separa ou se vai 

separar; insinua-se que alguém vive como quem se despede ou, muito simplesmente, diz-se 

que alguém se vai».11

 

 

De facto,  na maioria dos contos desta colectânea, alguém morre ou está perto da 

morte. 

 Na obra de Maria Judite de Carvalho, a velhice é explorada nas suas diferentes 

vertentes, tornando-se evidente um maior interesse pelo tema nos seus contornos sociais 

nas crónicas (dando especial relevo à reforma e à exclusão social que ela comporta), 

enquanto que nos contos é dada primazia aos aspectos físicos e psicológicos da velhice, 

realçando toda a solidão a que os velhos estão sujeitos nesta derradeira etapa da vida. De 

resto, isto prende-se com o que se pretende em cada género.  É de esperar que nos contos 

seja dada maior atenção ao ser humano enquanto pessoa individual, que enfrenta sozinho e 

                                                 
10Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, Mem  Martins, Publicações Europa-América, 1995, p. 19. 
11 Manuel Gusmão, «A arte narrativa de Maria Judite», Jornal de Letras, 22/05/1996, p. 18. 
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em jeito de monólogo todas as transformações de que é alvo durante a velhice. Nos contos, 

o intimismo é constante, como  refere Massaud Moisés:  

 

«O intimismo é, consequentemente, a outra marca dos contos de Maria Judite de Carvalho, 

talvez a mais forte de todas: as suas personagens não conhecem o sol, fecham-se entre 

quatro paredes a roer o osso de uma existência frustre»12.  

 

  

Desta forma, através dos contos e crónicas que têm  como protagonistas velhas 

mulheres, este trabalho incidirá fundamentalmente na caracterização destas personagens a 

vários níveis. É nosso objectivo verificar de que modo estas velhas mulheres encaram a sua 

velhice, no respeitante às transformações físicas que ela, inevitavelmente, comporta; à 

forma como a enfrentam ou rejeitam; à forma como sentem e recebem o tratamento quer 

por parte da sociedade, quer por parte da família ou mesmo dos amigos. Por fim, 

tentaremos demonstrar a maneira como todas estas transformações desaguam no 

progressivo afastamento destas mulheres em relação ao mundo e, consequentemente, as 

levam a mergulhar numa profunda solidão. No final deste trabalho, pretendemos apontar, 

em jeito de conclusão, traços caracterizadores destas velhas de Maria Judite de Carvalho. 

A concretização deste trabalho revelou-se um pouco complicada, em primeiro lugar 

devido à dificuldade em adquirir as obras de Maria Judite de Carvalho, uma vez que não 

são reeditadas; e, em segundo lugar, por não ser, inexplicavelmente, uma autora muito 

estudada, o que não nos permitiu o acesso a grandes suportes teóricos e analíticos da sua 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Massaud Moisés, «Maria Judite de Carvalho», in O Conto Português, p. 358. 
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b) Breves considerações acerca de Maria Judite de Carvalho 

 

 

Maria Judite de Carvalho nasceu em Lisboa no dia 18 de Setembro de 1921. Filha 

de Inácio  Pereira de Carvalho e de Judite Rodrigues de Carvalho, Maria Judite foi 

entregue, três meses após o seu nascimento, a três tias paternas, enquanto seus pais 

partiram para a Bélgica: Tomásia, Amália e Hermínia. Foi num ambiente de grande 

contenção emocional que Maria Judite de Carvalho cresceu e foi educada. 

Tinha Maria Judite sete anos quando a sua mãe, vítima de tuberculose, regressou a 

Portugal para ser internada num sanatório a fim de receber tratamento. Acabaria for falecer 

três anos depois. O mesmo aconteceu com Armando, irmão de Maria Judite. Acabaria por 

perder também o  pai aos quinze anos, embora nunca tenha aceite a sua morte uma vez que 

não chegou a ver o corpo. 

Maria Judite de Carvalho fez o Ensino Secundário no Colégio Feminino Francês e 

no Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho. Impedida pela família de frequentar o curso de 

Belas Artes, optou por Filologia Germânica, na Faculdade de Letras de Lisboa, 

licenciando-se em 1947: 

 

«Eu queria ir para Belas- Artes, mas dissuadiram-me, dizendo que Belas-Artes não dava 

nada. E eu escolhi Germânicas. Dar aulas? Jamais pensei vir a dá-las. E jamais as dei»13. 

 

 

 Um ano depois casava-se com Urbano Tavares Rodrigues, após quatro anos de 

namoro. Em 1949 partiram para Montpellier, em França, onde Urbano desempenhou 

funções de Leitor de Português. 

Em 1950, Maria Judite de Carvalho regressou a Portugal para ter a filha, Isabel. No 

entanto, três meses depois, deixou-a ao cargo da sogra, repetindo-se o que se passara com 

ela quando tinha a mesma idade. Sete anos depois, regressada a Portugal, Maria Judite teve 

de enfrentar por diversas vezes a prisão do seu marido pelo regime fascista. 

 Relativamente à sua escrita,  Maria Judite de Carvalho iniciou a carreira literária em 

1959,  incentivada pelo marido, com a publicação de Tanta Gente, Mariana, colectânea de 
                                                 
13 Rodrigues da Silva, «Maria Judite de Carvalho. Uma voz estrangulada», Jornal de Letras, 22/05/1996, p. 
17. 
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uma novela e sete contos.  Foi em grande que a escritora se estreou na Literatura 

Portuguesa e foi grande o impacto que causou no público. 

 Maria Judite publicou contos, crónicas e novelas,  formas breves e curtas. No 

entanto,  foi ao conto que a escritora deu maior atenção. A sua preferência pelas formas 

breves pode encontrar, talvez, explicação na própria temática da sua obra. A brevidade 

textual tornou-se necessária uma vez que em toda a sua obra é explorada a ideia da 

brevidade e fugacidade da vida, da inevitável passagem do tempo. 

 Para além de Tanta Gente, Mariana, publicou ainda as colectâneas de contos 

Palavras Poupadas (1961), que lhe logrou, nesse mesmo ano, o Prémio Camilo Castelo 

Branco, Paisagem sem Barcos (1963), Flores ao Telefone (1967), Os Idólatras (1969), 

Tempo de Mercês (1973), Além do Quadro (1983) e Seta Despedida (1995). Este último 

livro de contos fez com que Maria Judite de Carvalho tenha recebido  o Prémio da 

Associação Internacional dos Críticos Literários, o Prémio Máxima, o Grande Prémio do 

Conto da Associação Portuguesa de Escritores e o Prémio Vergílio Ferreira das 

Universidades Portuguesas. Conta-se um romance, Os Armários Vazios (1966). 

Para além do conto, Maria Judite de Carvalho foi igualmente mestre na crónica. 

Disso temos testemunho em A Janela Fingida, de 1975, O Homem no Arame, de 1979, e 

Este Tempo, de 1991, galardoado com o Prémio da Crónica da Associação Portuguesa de 

Escritores. Postumamente, foi publicado um outro volume de crónicas, Diários de Emília 

Bravo (2002) fruto de uma colectânea  levada a cabo por Ruth Navas, assim como um livro 

de Poesia, A flor que havia na água parada14, e um  texto dramático, Havemos de rir?15, 

estes últimos em 1998. 

Para além das obras publicadas que acabámos de referir, Maria Judite de Carvalho 

teve também uma participação activa em jornais e revistas. Assim, a partir de 1968, foi 

redactora do jornal Diário de Lisboa (1968-1975), da revista Eva (até 1975) e de O Jornal 

(1976-1983). Colaborou ainda com o suplemento “Mulher” do Diário de Lisboa onde 

                                                 
14 A respeito desta antologia, Eugénio Lisboa afirma tratar-se de um «livro incompleto, inacabado, 
imperfeito, se quiserem, que a autora não chegou nunca a decidir publicar. Mas testemunho significativo de 
uma visão poética e de uma vontade de poesia que, em condensado, resumisse o melhor e o essencial dos 
infernos e inferninhos que a narrativa anterior tão precisamente recolhera e registara». ( «As esperadas 
palavras» in Maria Judite de Carvalho,  A flor que havia na água parada, Mem Martins, Publicações Europa-
América, 1998, p. 11. )  
15 Luiz Francisco Rebello comenta que este texto dramático «só estruturalmente se afasta da sua ficção 
novelesca, pois que se mantém fiel à sua temática dominante e ao inconfundível clima socio-psicológico que 
lhe é próprio». («Uma história que parece de cordel (mas não é)», in Maria Judite de Carvalho, Havemos de 
rir?, Mem Martins, Publicações Europa-América, 1998, p. 9. ) 
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assinava com o seu pseudónimo Emília Bravo, com os jornais A República e O Século, e as 

revistas O Escritório, Mulheres, Silex e Come e Cala.  O seu contributo nestas revistas e 

jornais são documentos fundamentais para o estudo da sua obra, principalmente no que se 

refere às crónicas, pois os livros de crónicas que possuímos da autora resultam de um 

trabalho de recolha da sua prestação nesses mesmos jornais e revistas. 

A obra de Maria Judite de Carvalho revela uma continuidade temática e estrutural 

desde o primeiro até ao último livro. É notória a preferência por textos curtos, de carácter 

intimista, contados na primeira ou na terceira pessoas, sendo que neste último caso é 

notório o monólogo interior.  Nos seus textos, são pouco frequentes as descrições, pois este 

modo de expressão narrativa, segundo José Manuel da Costa Esteves, «espalhando a 

narrativa no espaço, contribuiria para o seu prolongamento, não lhe conferiria a fugacidade 

que é a do próprio universo que se quer dizer»16. 

Revelando um estilo sóbrio e subtil, Maria Judite de Carvalho pinta, nos seus 

contos, quadros da vida quotidiana protagonizados por seres banais que vivem a sua 

existência de uma forma angustiada e solitária. É com extrema simplicidade que esta 

escritora consegue exprimir os sentimentos mais íntimos e complexos, fazendo-o de uma 

forma exemplar. Apesar de encontrarmos uma ou outra personagem masculina, é o 

universo feminino que a autora explora, é a solidão e derrota das mulheres que 

predominam. Da mesma forma, as suas crónicas17 revelam uma arte invulgar de escrever 

sobre a realidade. Segundo Ruth Navas,  

 

 

«A cronista, a partir do comentário ou de uma história, conseguia articular e associar um 

conjunto de ideias que lhe ocorriam, a propósito de uma notícia, ou até de um texto 

publicitário, argumentando repetidamente o mesmo problema da vida. Cada crónica 

apresentava um contexto quotidiano que fazia lembrar o leitor do seu papel social: o leitor 

deveria lembrar-se da realidade criada pelos jornais e pela publicidade, ou seja, do mundo 

                                                 
16 José Manuel da Costa Esteves, « Seta Despedida de Maria Judite de Carvalho: uma forma abreviada sobre 
a dificuldade de viver», in O imaginário de Maria Judite de Carvalho, Aveiro, Câmara Municipal de Aveiro, 
1999, p. 28. 
17 A propósito das crónicas de Maria Judite, remetemos para o estudo realizado por Ruth Navas, Leituras 
Hipertextuais das Crónicas de Maria Judite de Carvalho, Lisboa, Edições Colibri, 2004. Este livro resulta da 
transposição das crónicas de Maria Judite de Carvalho para o espaço da electrónica, numa tentativa de 
mostrar de que forma estes textos da cronista podem ser lidos a partir de associações que transmitem as suas 
ideias acerca da desumanização da vida.  
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virtual em que vivia. O pacto comunicativo e interpretativo centrava-se, antes de tudo, num 

sentimento comum de insatisfação com o momento vivido»18. 

 

 

 Maria Judite de Carvalho foi escrevendo sobre o dia-a-dia, partindo da ideia que o 

homem é incapaz de vencer o tempo e a morte. 

Explorando principalmente o tema da solidão e, com ela relacionadas, as temáticas 

da morte, da velhice, da efemeridade da vida, da inevitável passagem do tempo, os textos 

de Maria Judite de Carvalho apresentam-nos personagens  que se fecham dentro de si 

mesmas, denotando uma desistência ou evasão da vida. São personagens que não 

desabafam com ninguém, guardam tudo para si. O grito é interno e mudo. Daí o carácter 

intimista dos seus textos. E tudo isto se reflecte na linguagem e estilo de escrita tão 

próprios de Maria Judite de Carvalho, escrita que, segundo José Manuel da Costa Esteves,  

é uma 

 

 

«Escrita  de grande rigor e contenção, as lágrimas são represas, os gritos abafados, criando-

nos a sensação de ouvirmos, à flor da página, os murmúrios, as vozes apenas balbuciadas, 

como se tivessem medo de falar, como se nunca pudessem ser, representar o teatro da vida. 

A resignação, a desistência ou a evasão, colocam as personagens em permanente situação 

de exílio interior face à violência sinuosa que atravessa as coisas e os dias.» 19

 

 

Desgostosas com a vida e com receio de a enfrentar, as personagens encontram-se 

em constante fuga: do espaço que as rodeia, de uma situação que as incomoda, de alguém 

que as perturba, ou de uma ideia que as atormenta.  E essa fuga materializa-se de várias 

maneiras: numa mudança de espaço, em desistências, no suicídio. No entanto, esta evasão 

não resulta como as personagens esperam, uma vez que elas tomam consciência que os 

problemas persistem, embora com outros condicionamentos. 

Maria Judite de Carvalho é mestre na arte do implícito, evitando a narração directa. 

Os factos vão-nos sendo dados implicitamente, através de insinuações. A acção 
                                                 
18 Ruth Navas, Leituras Hipertextuais das Crónicas de Maria Judite de Carvalho, p. 22. 
19 José Manuel da Costa Esteves, « Seta Despedida de Maria Judite de Carvalho: uma forma abreviada sobre 
a dificuldade de viver», in O imaginário de Maria Judite de Carvalho , p. 24. 
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desenvolve-se em torno de um momento de crise isolado na vida das personagens, 

momento esse que despoleta toda a problemática interior e que vai ser explorada em 

profundidade. É dada muita importância, nos seus textos, à memória e às analepses. É 

frequente a acção por encaixe, denotando uma alternância entre o presente e o passado. É 

muitas vezes a memória que traz as personagens angustiadas, é a memória que traz até ao 

presente histórias do passado, tornando-o atormentador e perseguidor. Muitas vezes o 

passado é a grande fonte de sofrimento das personagens. 

Esboçando quadros da vida quotidiana de uma forma simples, directa e, ao mesmo 

tempo, profunda, os textos de Maria Judite de Carvalho denotam uma linguagem 

perturbadora, pouco ornamentada e essencial. Na opinião de Jacinto do Prado Coelho,  

 

«O estilo de Maria Judite de Carvalho não apresenta um sinal de rebusca ou uma palavra a 

mais. Pelo contrário: sugere, penetra, define, magoa, pela estrita economia das palavras, 

por uma admirável contenção (...)»20. 

 

 

De facto, a grande mestria de Maria Judite de Carvalho consiste em transmitir, 

através de textos simples, curtos, nada rebuscados, sentimentos e formas de encarar a vida 

muito profundos, como refere José Manuel da Costa Esteves: «O poder de explosão dos 

textos da escritora reside na concisão, no rigor, sem que nunca percam o fascínio do poder 

de sugestão»21. 

É de salientar também a visão irónica que Maria Judite tem das coisas e das 

pessoas. Enquanto narradora, é extremamente irónica nos comentários que faz e na forma 

como os faz; enquanto escritora, é igualmente irónica ao arquitectar as situações e os 

desfechos para os seus contos e novelas. Num mundo implacável em que as personagens se 

encontram sozinhas tentando sair de uma situação que não tem saída, o destino é que vem 

baralhar os acontecimentos dando um desfecho irónico à acção. É fundamental o papel que 

a ironia possui nos textos de Maria Judite de Carvalho. Teolinda Gersão considera que 

 

 
                                                 
20 Jacinto do Prado Coelho, «Maria Judite: As Palavras Poupadas», in Ao contrário de Penélope, Lisboa, 
Livraria Bertrand, 1976, p. 278. 
21 José Manuel da Costa Esteves, « Seta Despedida de Maria Judite de Carvalho: uma forma abreviada sobre 
a dificuldade de viver», in O imaginário de Maria Judite de Carvalho, p. 25. 
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«A ironia- sob várias formas- é aliás um dos traços característicos da escrita e um dos 

meios de que a autora se serve para conseguir distanciação e frieza, mantendo-se com 

intransigência numa posição neutra, porque não lhe interessa julgar, e muito menos 

“moralizar”, mas sim revelar, tornar visível- sobretudo o lado escondido das coisas, a face 

de si mesmas e do mundo que as personagens prefeririam não olhar de frente»22. 

 

 

Apesar de detentora de vários prémios literários e de ter alguns dos seus livros 

traduzidos em diversas línguas - francês, polaco, russo,  holandês, alemão, castelhano e 

sueco -, Maria Judite de Carvalho permaneceu um nome afastado do grande público, como 

o revela a quase inexistência de novas edições dos seus primeiros livros. E não se percebe  

porquê. Nem a própria Maria Judite o compreendia: 

 

«Os meus livros não se vendem. Não sei porquê. Têm boas críticas, mas não se vendem. 

Nem cá, nem creio que em França, onde tenho quase tudo traduzido. (...) As editoras não 

fazem nada por isso e eu também não»23.  

 

 

Um dos motivos é talvez o carácter incómodo dos textos de Maria Judite pois, 

segundo Maria da Conceição Barraca, eles «obrigam-nos a olhar para nós próprios, para o 

nosso mundo interior e para o mundo que nos rodeia»24. 

O seu carácter reservado e o repúdio pela exibição e por entrevistas fez com que a 

sua obra tenha chegado até nós com enorme discrição. Ela própria se assumia como “bicho 

do mato”: «Sempre fui. Desde criança»25. 

Deste modo, encontramos na obra de Maria Judite de Carvalho uma arte invulgar 

de escrever sobre os sentimentos do ser humano, em especial da mulher, e sobre o mundo 

que nos rodeia. Irónica e realisticamente, a escritora narra o sofrimento mais íntimo e 

profundo de personagens angustiadas a quem a vida pregou grandes partidas. Usando 

                                                 
22 Teolinda Gersão, «O instante essencial», Jornal de Letras, 28/01/1998, p. 21. 
23 Rodrigues da Silva, art. cit.  p. 16. 
24 Maria da Conceição Barraca, Maria Judite de Carvalho: solidão-palimpsesto e sobreescrita, Dissertação 
de  Mestrado, Universidade de Lisboa, 1993, p. 20. 
25 Rodrigues da Silva, art. cit., p. 16. 
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apenas as palavras necessárias, é mestre em escrever sobre o que mais perturba as pessoas 

e que tantas vezes nem elas sabem exprimir. Segundo Benilde Justo Caniato,  

 

«a contribuição de Maria Judite de Carvalho às letras portuguesas traduz-se, 

principalmente, pelas verdades interiores de suas figuras femininas, que passam a ganhar 

presença no estreito mundo de suas solidões. Não explodem de ansiedade, nem procuram 

enganar-se de ilusões, ainda que a elas só lhes caiba cenicamente um subalterno papel de 

representatividade no mundo dos homens»26. 

 

 

Para além de notável escritora, Maria Judite de Carvalho possuía outros dotes 

artísticos. Impedida de seguir o curso de Belas-Artes e fazer disso carreira, ela costumava 

pintar, embora considerasse, na nossa opinião, erradamente, que o fazia muito mal: «Pinto 

umas coisinhas, por entretenimento.(...) É tudo muito mau»27. 

A 19 de Janeiro de 1998, Maria Judite de Carvalho sucumbe após onze anos de 

sofrimento, deixando um vazio inocupável na Literatura Portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Benilde Justo Caniato, A Solidão de Mulheres a Sós, São Paulo, Centro de Estudos da Universidade de S. 
Paulo, 1996, p. 85. 
27 Rodrigues da Silva, art. cit., p. 17. 
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c) A velhice28

 

 

 

«Definir a categoria “velhice” parece, à primeira vista, 

tarefa bastante simples. No entanto, é, na realidade, uma 

questão imensamente complexa, pois implica múltiplas 

dimensões: a biológica, a cronológica, a psicológica, a 

existencial, a cultural, a social, a econômica, a política, 

entre outras.»29

 

 

 

 Não faz qualquer sentido iniciar um estudo acerca da velhice sem tentar uma 

definição do conceito, ponto de partida para qualquer reflexão sobre o tema. Que critérios 

contribuirão para considerar um indivíduo velho? Um qualquer Dicionário de Língua 

Portuguesa considera «velhice» o mesmo que «idade avançada». No entanto, esta 

significação do termo é muito limitada. Como é referido por Carmen Lúcia Tindó Secco na 

citação que abre este capítulo, definir o termo “velhice”, embora o pareça, não é tarefa 

simples uma vez que devem ser tidas em conta várias vertentes no processo de 

envelhecimento. A tendência imediata para considerar alguém velho prende-se com o 

aspecto degradado e envelhecido comum e característico desta etapa da vida, embora a 

velhice vá muito além da concepção biológica da mesma.  

 Do ponto de vista cronológico, e talvez o mais aludido no processo de definição da 

velhice, velho é aquele que conta bastantes anos de vida, sendo estabelecida, muitas vezes, 

uma idade-limite a partir da qual se dá entrada na derradeira fase da vida. 

 Associadas à passagem dos anos estão as transformações físicas e  psicológicas 

que ela comporta, constituindo essas transformações um outro critério a ter em conta para 

                                                 
28 Neste ponto do trabalho pretendemos fazer uma breve reflexão acerca da significação ou, melhor, das 
significações da palavra «velhice», ao mesmo tempo que apontamos modificações no tratamento e estatuto 
desta fase da vida ao longo dos tempos. No entanto, para um estudo mais completo da velhice na sociedade e 
na família e do impacto psicológico e existencial que as formas de tratamento do idoso arrastam, remetemos 
para a obra de Simone de Beauvoir, escritora que se tem dedicado quase exclusivamente à temática da 
velhice, La vieillesse, France, Éditions Gallimard, 1970.  
29 Carmen Lúcia Tindó Secco, Além da Idade da Razão. Longevidade e saber na ficção brasileira, p. 7. 
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rotular alguém de velho – o critério biológico.  A esta componente é dada extrema 

importância uma vez que as condições corporais condicionam a vivência do ser humano. 

Tal como qualquer outra etapa da vida, a velhice é caracterizada por transformações 

importantes nos planos físico e mental, embora não no sentido ascendente e progressivo, 

como se verifica na infância e na adolescência, mas sim no sentido descendente e 

regressivo. Assim, tendo em conta a sua dimensão biológica, a velhice associa-se a 

transformações físicas notórias, tendo como característica fundamental a degradação e 

declínio das capacidades físicas: os cabelos brancos, a pele enrugada, os problemas de 

visão e de audição, a dificuldade de movimentos, as falhas de memória, entre outras. No 

entanto, definir o termo «velhice» tendo apenas em consideração transformações físicas e 

mentais comparativamente a outros grupos etários mais jovens é limitar muito a questão, 

que merece uma reflexão e um estudo muito mais profundo, até porque, nos dias que 

correm, essas transformações podem, de certo modo, ser adiadas e camufladas, se assim se 

pretender. 

 Um outro critério a ter em conta na definição do termo é o conceito que cada um 

tem de si e a forma como é encarada esta fase da vida -  o critério psicológico e existencial. 

Não é raro depararmo-nos com situações em que alguém, considerado velho apenas por 

apresentar uma determinada idade e desgaste físico, ser, simultaneamente, visto e sentido 

como um jovem porque mental e emocionalmente se comporta como tal. O contrário 

também se verifica, sendo possível identificar casos de jovens em idade e de corpo presos 

numa mentalidade envelhecida. Desta forma, a maneira como é encarada a velhice é, de 

certo modo, condicionada pela maneira como se vive a vida, pois, segundo Luís Machado 

de Abreu, «De acordo com o entendimento que tivermos da vida, assim há-de ser a 

perspectiva da qual poderemos olhar e compreender a velhice»30. O modo como se 

interpreta a vida condiciona a forma de a viver e de encarar a velhice, - a sua e a dos 

outros. Por outras palavras, um indivíduo que considere a velhice uma etapa natural da 

vida, necessária para completar um percurso que se inicia com o nascimento e se finaliza 

com a morte, passando por todas as etapas da vida, incluindo a velhice,  encara certamente 

esta fase com muito menos angústia, sofrimento e revolta do que aquele que tenta a todo o 

custo evitá-la manifestando uma atitude de recusa e de não aceitação pois a visão que tem 

da velhice é meramente depreciativa e negativa. 
                                                 
30 Luís Machado de Abreu, «A velhice como cesura», in António Manuel Ferreira (coord.), A luz de Saturno 
– figurações da velhice,  p. 7. 
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Para além da dimensão biológica, cronológica  e existencial da velhice, também 

deve ser tida  em conta neste processo de definição a dimensão social da velhice, uma vez 

que, apesar de não ser imediatamente perceptível, pode ser muito mais violenta do que a 

própria velhice biológica. A velhice social, ou seja, a forma como um indivíduo 

considerado velho passa a ver e a ser visto em sociedade,  é extremamente importante na 

definição do termo «velhice». O envelhecimento físico constitui apenas a denúncia formal 

da chegada da velhice (embora muitas vezes não o seja), enquanto que o envelhecimento 

social, associado à entrada na reforma, é muito mais denunciador desta fase da vida, tendo 

efeitos devastadores.  

A concepção social da velhice depende em grande escala da sociedade em que está 

inserida, identificando-se diferentes formas de encarar e tratar esta fase da vida ao longo 

dos tempos. Segundo Simone de Beauvoir,  «le moment où commence la vieillesse est mal 

défini, il varie selon les époques et les lieux»31. A forma como a velhice é recebida e 

tratada no seio de uma sociedade foi sofrendo alterações ao longo dos tempos, o que 

pressupôs também uma modificação na aceitação da velhice e na forma como os mais 

velhos se vêem a si próprios. 

De uma forma breve, podemos referir que na Antiguidade Clássica não havia uma 

concepção homogénea da velhice, quer fazendo-se a sua apologia, quer temendo-se. 

Através da Literatura, único suporte para estudar a velhice nessa época, constatamos que 

na sociedade grega a velhice era considerada uma maldição, chegando mesmo a ser pior do 

que a própria morte, pois esta garantia a grandeza do destino e aquela trazia a decrepitude, 

motivo de enfraquecimento dos heróis. Lembremo-nos do aspecto físico com que eram 

representados os próprios deuses: uma imagem jovem ou eternamente na força da idade. 

Na sociedade romana, a velhice era atacada, na Literatura, como resposta ao poder 

tirânico do paterfamilias. Pelo que se depreende da Literatura Latina, a entrada na velhice 

era feita aos sessenta anos, pelo que os prazeres da carne passavam a estar proibidos, 

devendo o idoso consagrar-se à sabedoria e aos prazeres do espírito. Mas isto, na realidade, 

não se verificava. E isso constituía um grande defeito da velhice, assim como a avareza. De 

facto, o paterfamilias era o único que dispunha de todos os bens da família e era ele que 

                                                 
31 Simone de Beauvoir, La vieillesse,  p. 9. 
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decidia à sua vontade o fim que lhes dava. Por isso, o falecimento do paterfamilias era, 

muitas vezes, símbolo de libertação32.  

A velhice era de tal forma repudiada na Antiguidade Clássica que, segundo Paulo 

Mantegazza, era costume escrever sobre as sepulturas Feliz daquele que morreu novo33. 

Para Menandro, a velhice era um fardo molesto; para Terêncio uma doença. No entanto, 

quer Séneca, quer Cícero manifestaram a sua defesa a esta derradeira fase da vida. Quem 

esquece o famoso tratado sobre a velhice de Cícero, o De Senectute? 

Na Idade Média, o velho deixa de ser celebrado, dando-se mais atenção aos jovens, 

em parte devido ao espírito das cruzadas. Esta rejeição dos velhos torna-se ainda mais 

acentuada no Renascimento, época de exaltação da beleza do corpo e da força dos homens 

militares que desbravavam os Oceanos. O desprezo e repúdio pela velhice foi-se tornando 

cada vez mais acentuado, até aos dias que correm.  

Com o conhecimento que advém da História e da Etnologia, verifica-se que no 

passado as pessoas iam envelhecendo sem que isso os colocasse à parte, ou seja, não estava 

instituída uma idade a partir da qual se passava a ser velho. Esta imagem era associada à 

noção de virtude, enriquecida pela experiência vivida. O velho era o sábio da aldeia, o 

historiador das tradições e dos costumes do seu povo. Os seus cabelos brancos eram 

respeitados e venerados pela sabedoria e experiência a eles associados.  A sua actividade 

ia-se adaptando às suas capacidades físicas, mantendo uma ajuda útil e preciosa no seio 

familiar, não chegando a ser posto de lado pela sociedade apenas porque as capacidades 

físicas não eram as mesmas de outrora.  

No entanto, com o passar do tempo,  a esta imagem sobrepôs-se uma outra: a do 

velho diminuído, afastado da vida activa e da sociedade, convertido à inutilidade e estorvo, 

dependente da família depois de terminada a sua capacidade de produção. A partir da 

Revolução Industrial, o velho perde a sua função social pois deixa de ser visto como uma 

força produtiva. De acordo com Carmen Lúcia Tindó Secco, «a sociedade industrial rejeita 

o velho pois ele não oferece mais a sua produtividade. Assentada no lucro, este tipo de 

                                                 
32 V. Georges Minois, História da velhice no Ocidente, Lisboa, Teorema, 1987. Nesta obra é transmitida uma 
visão muito clara e completa do estatuto da velhice e dos velhos desde a Antiguidade Clássica. Remetemos 
também para Carmen Lúcia Tindó Secco, «Velhice: visões e revisões», in Além da Idade da Razão. 
Longevidade e saber na ficção brasileira, pp. 7-33,  que aponta para as modificações no tratamento da 
velhice pela família  e pela sociedade desde a Antiguidade até ao século XX. 
33 Paulo Mantegazza,  Elogio da velhice, p. 20.  
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civilização concebe o idoso como um parasita do qual deseja livrar-se»34. O velho deixa de 

ser, como  era, o sábio da aldeia, numa sociedade em que os jovens estão cada vez mais 

informados.  A modificação nas formas de tratamento dos idosos pode justificar-se com 

base em razões demográficas. Se antes os mais velhos eram respeitados por serem poucos 

os que atingiam este patamar da vida, sendo motivo de louvor e de prestígio, com o passar 

do tempo a velhice passou a ser alvo de preocupação social uma vez que  tornou-se uma 

geração muito numerosa, que implicou problemas a todos os níveis: pensões, lares de 

idosos...  

No entanto, é de referir que, se o estatuto dos idosos varia de sociedade para 

sociedade ao longo dos tempos, sendo notória a diferenciação no tratamento da velhice e 

no valor social e familiar que  ela possui, esse estatuto também não é o mesmo consoante o 

espaço. Numa mesma época, mas em  locais diferentes, coabitam formas diferentes de 

tratar a velhice. É completamente oposto o tratamento que se dá aos mais velhos na 

sociedade ocidental e na sociedade oriental, por exemplo. 

No século XIX surge a Geriatria -  nome que adquire apenas no início do século 

XX -, denotando uma preocupação terapêutica em relação à  velhice, vista como uma 

doença. Com o desenvolvimento das sociedades industrializadas e o envelhecimento das 

populações, a velhice começou a ser encarada como um problema social. Desta forma, a 

multiplicidade de preocupações em volta da velhice proporcionou o surgimento da 

Gerontologia, ciência preocupada com a velhice e os seus problemas, embora inicialmente 

se limitasse  a descrever os sintomas da velhice. Só posteriormente é que a Gerontologia se 

passou a preocupar com a dimensão existencial da velhice. 

O problema social da velhice surgiu associado à miséria dos operários que eram 

afastados dos seus trabalhos devido à progressiva perda de capacidades. Surgiram, desta 

forma, as primeiras reformas, quer por pressão dos movimentos sindicais, quer devido à 

necessidade de o patronato apaziguar situações de conflito. É a partir do momento em que 

se instaura o regime das reformas que a velhice se destaca como uma etapa específica da 

vida humana. Se nas sociedades tradicionais era à família que cabia gerir a velhice dos seus 

familiares, nas sociedades modernas essa tarefa passa a ter uma mediação anónima através 

dos sistemas de reforma. Só a partir do momento em que a idade da reforma se torna uma 

realidade é que muitos indivíduos se dão conta da sua condição de velhos, pois a reforma é 

                                                 
34 Carmen Lúcia Tindó Secco, Além  da Idade da Razão. Longevidade e saber na ficção brasileira, p. 8. 
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o bilhete que permite o  acesso a uma velhice completa.  Em contexto social, ser reformado 

passa a ser o mesmo que incapaz para o desempenho de quaisquer funções  na sociedade, 

funcionando a reforma como um atestado de invalidez, um sinónimo de morte social, que 

precede e em muito contribui para a morte física definitiva35.  

A independência económica, decorrente do aparecimento das reformas, desaguou 

numa crescente distância dos idosos em relação à família, gerando-se transformações nos 

laços familiares. Apesar de fisicamente próximo, o relacionamento entre as pessoas torna-

se cada vez mais distante, a família é desprovida das suas características de estabilidade e 

segurança.  A relativa autonomia decorrente das reformas fez com que a família se tenha 

separado da função de assegurar aos seus velhos o fim dos dias em segurança. Em muitos 

casos a família, ou por afecto ou por preocupação com a opinião pública, assegura-lhes a 

sobrevivência. No entanto, os idosos, outrora figuras de referência para a família, passam a 

ser sentidos como uma carga insustentável.  

Aliada à vertente social da velhice está a vertente económica uma vez que, 

decorrente da reforma, muitos idosos passar a viver, -  ou melhor, a sobreviver – em 

grandes dificuldades ao nível financeiro. De tal forma esta é uma marca caracterizadora 

desta fase da vida que, segundo Simone de Beauvoir, falar de velhice associada à miséria 

parece ser um pleonasmo: «La societé impose à l’immense majorité des vieillards un 

niveau de vie si miserable que l’expression “vieux et pauvre” constitue presque un 

pleonasme»36.  Além disso, o factor económico condiciona a forma como se encara a 

própria velhice e a dos outros. A velhice vivida por um indivíduo com posses pode ser 

muito menos cruel e acusadora e, ao mesmo tempo, mais respeitada e fácil de viver do que 

aquela que um indivíduo que apresenta dificuldades financeiras tem de enfrentar. 

A vertente cultural também contribui para a definição do termo «velhice», uma vez 

que os indivíduos considerados «velhos» apresentam uma cultura -  embora bastante 

enriquecedora e  testemunho de décadas -  que não se coaduna com o mundo dos jovens, 

sendo, por isso, considerada ultrapassada, conservadora e desajustada. Além do mais, se 

abordarmos a vertente cultural no processo de definição de «velhice», não do ponto de 
                                                 
35 V. o seguinte comentário de Liliana Sousa (et al.),: «a reforma marca a desocupação de papéis sociais 

activos e apresenta-se como a abertura  da porta de acesso à velhice, sobretudo porque o estatuto de 

reformado é associado à perda de importância social e de poder». (Envelhecer em família, Porto, Ambar, 

2004, p. 31.) 
36 Simone de Beauvoir, La Vieillesse, p. 12. 
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vista do idoso mas do indivíduo que com ele se relaciona, podemos dizer que a formação 

cultural condiciona, em grande parte, a visão que se tem da velhice. 

Pelo que ficou dito, ficámos com uma ideia de rejeição da velhice ao longo dos 

tempos, rejeição essa que se reflecte na forma como o idoso enfrenta esta fase da vida.  

Georges Minois corrobora esta ideia afirmando que 

 

«Além das variações de pormenor, é com efeito uma impressão geral de pessimismo e de 

hostilidade que se impõe acerca da velhice. E, apesar dos mais diversos discursos que 

encontrámos, ressalta com evidência que em toda a parte sempre se preferiu a juventude à 

velhice»37. 

 

 

Cada vez mais entregue a si próprio, cada vez mais afastado da família, o idoso 

tenta sobreviver numa sociedade que já não é a sua, sentindo-se excluído, marginalizado e 

inútil. A sua existência passa a ser pautada pela ansiedade, pelo medo, pela falta de auto-

estima, mergulhando numa profunda solidão. Ele passa a sentir-se um estranho em relação 

a tudo e a todos num mundo que não conhece, uma sociedade que o ignora, uma família e 

uma sociedade que o ignoram.  

Desta forma, podemos tentar definir velhice como a última etapa da vida, que pela 

ordem natural dos acontecimentos biológicos antecede a morte. Caracterizada pelo 

acumular dos anos que desaguam em transformações do foro físico e mental que 

condicionam a forma como cada um e os outros a encaram, afectando a relação do 

indivíduo com o meio, a velhice é uma realidade que depende de juízos de valor quer do 

ser que a vive, quer dos que a ela assistem de longe. 

Pelo que ficou dito, torna-se difícil delimitar o início da velhice, uma vez que na 

definição do conceito estão patentes várias condicionantes que não devem ser ignoradas. 

Assim, julgamos correcto falar, não de velhice mas de velhices, uma vez que esta última 

fase da vida pode ser estudada sob várias vertentes:  as transformações físicas e mentais, o 

acumular dos anos, o conceito individual da velhice, o olhar dos outros ou o regime das 

reformas. A sociedade não tratou sempre da mesma forma os seus velhos,  pelo que é de 

extrema importância identificar o tipo de sociedade em que  eles estão inseridos e de que 

                                                 
37 Georges Minois,  História da Velhice no Ocidente, p. 367. 
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forma é que a velhice é encarada nesse meio para determinar a altura a partir da qual um 

indivíduo passa a ser considerado velho, pois, segundo Georges Minois «Cada civilização 

define  seu modelo de velho e julga os velhos dentro desse escalão»38. 

Assiste-se, nos dias que correm, a um total desleixo no tratamento da velhice, que é 

considerada uma etapa que em tudo se distancia das anteriores. Segundo Simone de 

Beauvoir,  

 

«On ne rencontre nulle part des “rites de passage” établissant  un nouveux statut. En 

politique, l’individu garde toute sa vie les mêmes droits et les mêmes devoirs.  Le Code 

Civil ne fait aucune distinction entre un centenaire et un quadragenaire. Les juristes 

considèrent qu’en dehors de cas pathologiques la responsabilité pénale des hommes agês 

est aussi entière que celle des jeunes. Pratiquement on ne les tient pas par une catégorie à 

part et d’ailleurs ils ne voudraient pas; il  existe des livres, des publications, des spectacles, 

des émissions de télevision et de radio destinés aux enfants et aux adolescents: aux 

vieillards non»39. 

 

 

Estas palavras de Simone de Beauvoir assumem extrema importância pois levantam 

uma questão ainda não referida. A ausência de diferenças ao nível político e jurídico faz 

supor que a velhice  não constitui uma fase diferenciada em relação às anteriores pois os 

deveres e direitos são iguais. Ao mesmo tempo, a inexistência de literatura e programas de 

televisão e rádio destinados aos indivíduos pertencentes à terceira idade - assim chamada 

porque se segue à idade do crescimento e à idade adulta -, corrobora essa mesma ideia, 

significando uma total identificação desta fase com as anteriores. No entanto, esta 

constatação é puramente falaciosa uma vez que, tal como Simone de Beauvoir pretende 

fazer ver, a ausência deste tipo de programas e literatura contribui para o geral 

esquecimento a que a sociedade vota os seus idosos. É evidente que a velhice constitui uma 

nova etapa da vida que em tudo deveria prender a atenção de todos tal como as outras 

etapas. Segundo a mesma autora, «sur la femme, l’enfant, l’adolescent, il existe dans tous 

les domaines une abontante litteráture, en dehors des ouvrages spécialisés les allusions à la 

                                                 
38 Georges Minois, História da Velhice no Ocidente, p. 371. 
39 Simone de Beauvoir, La Vieillesse, p. 9. 
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vieillesse sont très raraes»40. Por isso, a ausência de interesse pela velhice leva a escritora a 

falar de uma «conspiration du silence»41 em relação ao tema, conspiração essa que ela 

tentou combater com publicações sobre o tema. 

                                                 
40 Simone de Beauvoir, La Vieillesse, p. 8. 
41 Id., ibid., p. 8.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

O processo de envelhecimento biológico nas «velhas» de Maria Judite 

  

 

«De tão velha e ressequida quase ficara 

vegetal, mas não sabia bem se estaria a 

caminho da podridão ou se se tornaria 

fóssil.»42  

 

 

 

A partir da leitura dos contos e crónicas de Maria Judite de Carvalho cujas 

protagonistas são mulheres a quem a autora chama velhas, foi possível reunir um conjunto 

de traços que contribuem para a sua caracterização física e psicológica.  Em primeiro lugar, 

convém identificar estas velhas quanto à sua idade, estrato social e  estado civil. 

Assim, as velhas de Maria Judite de Carvalho são mulheres com idades 

compreendidas entre os cinquenta e os cento e quinze anos, embora algumas delas iniciem 

o seu processo de envelhecimento aos trinta ou quarenta anos, como se verifica no conto 

“A Que Fora Querida”, de Flores ao Telefone:  

 

                                                 
42 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 103. 
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«Mas talvez se tratasse de simples cansaço da parte dela. Tinha quarenta anos e pensava 

que a viagem era curta e estava quase no fim, não valia a pena apressar-se nem debater-

se»43. 

 

 

  Apenas três personagens têm cinquenta anos, não podendo ser, contudo, 

consideradas velhas, apresentando, unicamente,  os primeiros sinais da chegada da velhice: 

o enfraquecimento da visão (em “A riqueza”, de Além do Quadro) e o aparecimento de 

doenças, que culminam na morte ( em “Uma árvore e relva verde”, de Tempo de Mercês e 

“A mancha verde”, de Seta Despedida). Todas as outras mulheres, cuja idade é 

identificada, apresentam mais de setenta anos. Em alguns contos e crónicas, não  é 

mencionada a idade das personagens, sendo utilizadas expressões como: «já tinha muita 

idade»44,  «velhos e revelhos»45 ou «velha, muito velha»46. 

 Estas velhas são mulheres de todos os estratos sociais que desempenharam, na sua 

juventude, diferentes profissões. Elas foram, e muitas vezes ainda são, pintoras (a Sra. 

Bruce, do conto “A cidade do êxito”, de Os idólatras e Georgina, do conto “George”, de 

Seta Despedida), professoras, (a personagem de “A Alta”, de Seta Despedida), patroas de 

lojas de moda (a personagem de “Uma senhora”, de Seta Despedida) ou pedintes de 

esmola ( as personagens de “Um figurino”, de Um Homem no Arame e “Na rua”, de Este 

Tempo). Não é referida, em alguns casos, a profissão destas personagens, o que faz supor 

que ou não a tiveram, optando por ficar em casa a tratar dos afazeres domésticos, ou que 

não tem interesse mencioná-la pois não é relevante para o tema que está a ser tratado no 

conto ou na crónica em que são protagonistas. 

 Apesar de uma das personagens apresentar, claramente, um bom nível de vida 

devido às suas condições económicas ( a personagem de “Uma Senhora”, de Seta 

Despedida), a verdade é que as restantes velhas de Maria Judite de Carvalho apresentam 

dificuldades financeiras associadas à reforma. 

 Quanto ao estado civil, estas mulheres são sempre velhas solteiras, ou viúvas, 

havendo apenas um caso de uma velha casada, a personagem de “A sombra da árvore”, de 

As Palavras Poupadas, conto apenas mencionado  no nosso estudo uma vez que a temática 
                                                 
43 Maria Judite de Carvalho, Flores ao Telefone, Lisboa, Portugália, 1968, p. 225. 
44 Id., O Homem no Arame, Lisboa, Livraria Bertrand, 1979, p. 11. 
45 Id., Os Idólatras, Lisboa, Prelo Editora, 1969, p. 76. 
46 Id., Este Tempo, Lisboa, Caminho, 1991, p. 253. 
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se relaciona com a velhice masculina. A respeito do estado civil, é de mencionar que, na 

obra de Maria Judite, esse assunto é um dos que deixam de ser importantes na velhice, 

como é referido na crónica “Casei com um Príncipe”, de O Homem no Arame:  

 

«Em tempos recuados tinha sido uma menina solteira, filha de oficial, depois uma 

solteirona. Mais tarde chegara o dia em que tal designação perdera toda a razão de ser. E 

ela era a senhora D. Adelaide sem estado civil que interessasse as pessoas. Podia ser viúva, 

o marido podia tê-la abandonado. Onde isso ia!».47

 

 

 De facto, enquanto jovens, o estado civil tem muita importância. Ser solteiro, 

casado, viúvo ou divorciado deixa de ser assunto de interesse num contexto onde ser velho 

suplanta qualquer situação. Ser solteira aos trinta ou quarenta anos arrasta consigo a 

inevitável de designação de “solteirona”, com toda a carga negativa que o grau 

aumentativo comporta, enquanto que tal estado civil numa mulher velha não é tão acusador 

e desprestigiante. O mesmo acontece com a idade. Por um lado, quando se é jovem, não é 

exactamente igual ter vinte, trinta ou quarenta anos, daí as dissimulações que se fazem, 

querendo parecer mais velhos em determinadas situações e mais novos noutras. Por outro 

lado, ter sessenta, setenta ou oitenta anos não parece ser assim tão diferente, porque a 

designação “velho” ou “velha” engloba todas essas idades, não sendo necessárias 

dissimulações. 

 Além do que ficou dito, estas personagens juditianas são mulheres sonhadoras, e 

presas a um Destino a que não podem escapar.  A personagem de “Sentido único”, de Seta 

Despedida, sonhou, durante toda a sua vida, ganhar a lotaria de forma a poder comprar 

uma casa caiada, ter um quadro na  sala e fazer uma viagem à Grécia. Quando finalmente 

isso acontece, aos setenta anos, ela apercebe-se que é tarde de mais e, por ironia do 

Destino, acaba por falecer, vítima do coração que não aguentou tamanha alegria. Por sua 

vez, a personagem de “Uma árvore e relva verde”, de Tempo de Mercês,  sempre sonhou 

com uma casa  com relva e uma árvore para dar sombra. Quando consegue realizar o seu 

sonho, a filha aconselha-a a aproveitar ao máximo o seu sonho, pois sabe que «Já não teria 

muito tempo e sabia-o bem»48. 

                                                 
47 Maria Judite de Carvalho, O Homem no Arame, p. 11. 
48 Id., Tempo de Mercês, Lisboa, Seara Nova, 1973, p. 177. 
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1.1. O grotesco no processo de caracterização 

 

 

  

Uma das condições que permitem considerar alguém velho são as marcas de 

desgaste e degradação física provocadas pelo tempo, marcas essas características da fase 

da vida a que se convencionou chamar velhice, exactamente porque tudo se torna velho e 

corroído pela passagem dos anos: a pele enrugada, o corpo frágil e doente, os cabelos 

brancos... 

Através da leitura das obras de Maria Judite de Carvalho, torna-se possível fazer 

um esboço das  personagens femininas mais velhas dos seus contos e crónicas. A autora é  

extremamente realista na descrição física que faz destas mulheres, não sentindo qualquer 

dificuldade em chamar as coisas pelos seus nomes, evitando a falsa beleza dos 

eufemismos. Desta forma, as suas personagens não são mulheres idosas, de idade ou na 

terceira idade, mas simplesmente velhas, termo à primeira vista carregado de negatividade 

e discriminação, mas o melhor que transmite a realidade da velhice, tal como George, 

personagem do conto com o mesmo nome, de Seta Despedida, defende: « De idade não, 

George detesta eufemismos, mesmo só pensados, uma mulher velha»49.   

Além de realismo, a descrição destas mulheres comporta também alguma 

crueldade, sendo inexistentes  sentimentos de carinho e comiseração para com estas 

personagens, o que se revela pela escolha dos adjectivos e substantivos.  De resto, tal como 

refere Jacinto do Prado Coelho, «o clima de doença e de velhice são sempre dados como 

uma arte sóbria, despojada, mas modulada de uma clareza e crueza discretas»50. Assim, as 

velhas de Maria Judite de Carvalho têm «lábios sem cor (...) rosto engelhado»51, «cara 

magra e devastada»52 «um esqueleto fraquinho, já curvado»53, «um velho corpo (...) tão 

descarnado e doente, tão sem esperança»54, são «magra e desidratada pelos vendavais da 

vida (...) mirradinha»55, «pequenina»56, «baixa, sequinha»57, «magrinha e ressequida»58, 

                                                 
49 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 40. 
50 Jacinto do Prado Coelho, «Maria Judite: As Palavras Poupadas», in Ao contrário de Penélope, p. 28. 
51 Maria Judite de Carvalho, As Palavras Poupadas,  Mem Martins, Publicações Europa-América, 1988, p. 
81. 
52 Id., O Homem no Arame, p. 49. 
53 Id., Este Tempo, p. 233. 
54 Id., Seta Despedida, p. 64. 
55 Id., Este Tempo,  p. 233. 
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«de tão velha e ressequida  quase ficara vegetal, mas não sabia bem se estaria a caminho da 

podridão ou se se tornaria fóssil»59. Note-se a força expressiva das metáforas «uma poeira 

ainda com forma»60 e «uma folha ao vento também, uma folha seca que se encostava às 

casas para não se deixar arrastar»61 e das comparações « «cada vez mais seca e que era 

como se estivesse  a tornar-se em pó antes do tempo»62, « parecem folhas secas»63 e 

«corpo de súbito tão importante, manejado como se fosse de vidro»64.  A associação destas 

mulheres a folhas secas, poeira e vidro deixa transparecer a sua fragilidade e leveza, 

prestes a desaparecer se manejadas com pouco cuidado. Assim,  as velhas de Maria Judite 

são personagens que apresentam um corpo débil, cansado, doente, e extremamente magro. 

Além disso, são corpos «sem esperança», uma vez que em condições de extrema 

debilidade física nada mais é esperado excepto a morte. Na velhice, a esperança dilui-se 

com a degradação total a que o ser humano está sujeito, não havendo nada por que lutar. 

Note-se a frieza das expressões utilizadas pela contista quando se refere à degradação 

corporal por que passam estas mulheres. Para além do adjectivo “magra”, comum na 

descrição que Maria Judite faz das suas velhas, também é utilizado o adjectivo 

“desidratada”, para reforçar a ideia da acentuada magreza, não só consequência da velhice 

mas principalmente dos problemas passados e vividos. A expressão «poeira ainda com 

forma» denota a proximidade da morte, que tudo transforma em pó. A estreita relação entre 

velhice e morte é novamente retomada na expressão «cada vez mais seca e que era como se 

estivesse  a tornar-se em pó antes do tempo». No entanto, a expressão que, a nosso ver, se 

revela mais cruel e que, ao mesmo tempo, designa de uma forma impressionante a 

verdadeira realidade da velhice é «de tão velha e ressequida  quase ficara vegetal, mas não 

sabia bem se estaria a caminho da podridão ou se se tornaria fóssil». Note-se a fealdade 

associada à velhice e a força expressiva dos substantivos “podridão” e “fóssil”.  São duas 

palavras que revelam, embora exageradamente,  a degradação extrema que assola a última 

fase da vida e que priva estas mulheres de toda a beleza e condição feminina, fazendo com 

                                                                                                                                                    
56 Maria Judite de Carvalho, Este Tempo , p. 253. 
57 Id., ibid., p. 255. 
58 Id., O Homem no Arame, p. 11. 
59 Id., Seta Despedida, p. 103. 
60 Id., Este Tempo, p. 233. 
61 Id., ibid., p. 233. 
62 Id., Além do Quadro,  Lisboa, O Jornal, 1983, p. 114. 
63 Id., Este Tempo, 138. 
64 Id., Seta Despedida, p. 64. 
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que pouco haja nelas «que lembrasse uma mulher»65. A utilização de adjectivos como 

«doente», «magra», «desidratada», «ressequida», e «seca» permitem concluir que estas 

personagens são sempre magras, esqueléticas, fracas, secas e doentes, características que 

dão conta da debilidade física própria desta fase da vida. 

Os retratos que a autora faz destas mulheres ganham, assim, contornos realistas 

mas, ao mesmo tempo, grotescos66.  A estética grotesca nos textos de Maria Judite 

identifica-se essencialmente ao nível da descrição impiedosa que a autora faz das suas 

velhas. O profundo realismo com que  estas personagens são caracterizadas causa um certo 

desconforto grotesco uma vez que nada é fantástico, nada é inventado.  Tudo é duramente 

real.  

Para além do aspecto exterior, feio e magro, Maria Judite de Carvalho presenteou 

as suas velhas com todos os sinais de desgaste físico inerentes à velhice. Desta forma, 

algumas destas mulheres vêem mal, o que se reflecte no uso de óculos, como a personagem 

de “A riqueza”, de Além do Quadro, que da última vez que foi esperar o filho, que vinha 

do estrangeiro, «foi esperá-lo de óculos, o que era , disse, o início da sua robotização»67, 

têm os pés «enormes do reumatismo»68, a mão é «trémula e rugosa»69, ouvem mal, como a 

empregada da protagonista de “Uma varanda com flores”, de As Palavras Poupadas, que 

«era tão surda, mas tão surda»70, têm dificuldade em movimentar-se, como a protagonista 

de “Adília e as vozes”, de Além do Quadro, que «levou vidas a subir a escada»71, têm os 

cabelos brancos, que pintam,  e são doentes.  

Em relação a este último aspecto, é de salientar que as velhas da contista, quando 

são doentes ou quando morrem subitamente, apresentam sempre problemas 

cardiovasculares. É o caso, por exemplo, das velhas protagonistas dos contos “A avó 

Cândida”, de Tanta Gente, Mariana, cujo coração «não regula»72, o que a conduziu à 

morte; “A mancha verde” , de Seta Despedida, a quem o médico avisou para «ter cuidado 

                                                 
65 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 103. 
66 A respeito da estética grotesca, remetemos para António Manuel Ferreira, «Mecanismos de distorção 
grotesca», in Arte maior: os contos de Branquinho da Fonseca, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 
2004, pp. 343-405 , que enumera as características grotescas que um  texto literário pode apresentar:  
estranhamento súbito do mundo,  deformação da realidade,  animalização e fantochização das personagens e 
amplificação de um pormenor. 
67 Maria Judite de Carvalho, Além do Quadro, p. 123. 
68 Id., As Palavras Poupadas, p. 82. 
69 Id., ibid., p. 81. 
70 Id., ibid., p. 84. 
71 Id., Além do Quadro, p. 115. 
72 Id., Tanta gente, Mariana, Mem Martins, Publicações Europa-América, p. 68. 
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com o seu coração»73, que acabou por ser a causa da sua morte também; “Uma senhora”, 

da mesma colectânea, a quem o médico tinha «descoberto uma deficiência cardíaca»74; 

“Sentido único”, também de Seta Despedida, cujo coração «ia diminuindo de 

velocidade»75, até que parou por completo; e “Adília e as vozes”, de Além do Quadro, cuja 

causa da morte foi o «coração agitado»76. Nas crónicas,  Maria Judite de Carvalho também 

não deixou de parte este tema, apresentando personagens com problemas cardíacos. É o 

caso da protagonista de “Casei com um Príncipe”, de O Homem no Arame, que «tinha o 

coração tão frágil»77;  e “Cena de rua”, de Este Tempo, que «tinha um coração que a idade 

havia tornado frágil»78.  De resto, é irónico que estas mulheres, rodeadas por dificuldades 

inerentes à velhice, ainda tenham de enfrentar um coração que, devendo ser forte para lutar 

contra os problemas, é dotado de grande fragilidade. Isto vem ao encontro de um aspecto 

que se verifica em toda a obra de Maria Judite de Carvalho: por muito desgraçada e 

miserável que uma vida seja, aparece sempre alguma coisa que a torna ainda pior. Por 

outro lado, a doença e a  morte decorrentes de problemas do foro  cardiovascular e não de 

outras complicações têm razão de ser. De facto, sendo o coração o órgão associado aos 

sentimentos, não é de estranhar que todo o sofrimento evidente nestas mulheres, 

consequente da solidão, do desamor e do desgosto com que vivem a vida, se reflicta no 

desgaste e tristeza que nele vão sendo acumulados. Assim, se por um lado o coração 

sucumbe porque o desgaste físico é muito e os anos também, por outro, ele também desiste 

de viver porque não há qualquer sentimento positivo que o faça bater, mantendo-o vivo. 

No entanto, se, por um lado, as mulheres que temos vindo a estudar apresentam 

uma fisionomia débil, fruto da corrosão a que o organismo está exposto à medida que o 

tempo passa, por outro, elas não evidenciam, de uma maneira geral, a debilidade 

psicológica que muitas vezes também caracteriza a velhice. Maria Judite não deu tanto 

relevo a este aspecto talvez por não ser tão recorrente como o desgaste físico que a velhice 

arrasta consigo. De facto, a velhice atinge de uma forma mais acentuada o funcionamento 

do corpo do que o da mente. Apenas em dois contos surgem personagens femininas 

assoladas por essa debilidade, que se traduz nas perdas ou na fraqueza da memória: “Uma 

                                                 
73 Maria Judite de Carvalho., Seta Despedida, p. 128. 
74 Id., ibid., p. 100. 
75 Id., ibid., p. 109. 
76 Id., Além do Quadro, p. 116. 
77 Id., O homem no Arame, p. 12. 
78 Id., Este Tempo, p. 235. 
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varanda com flores”, de Palavras Poupadas, e “Adília e as vozes”, de Além do Quadro. A 

personagem de “Uma varanda com flores” reconhece possuir uma fraca memória associada 

à sua idade, dizendo «“não me lembro. Na minha idade é difícil, sabe? Vou fazer para o 

mês que vem oitenta e cinco anos...Ou oitenta e seis? Nunca tive boa memória, nem 

mesmo em nova, quanto mais agora”»79. As suas recordações encontravam-se «afogadas, 

bem no fundo»80. Adília, por sua vez, «tentava recordar o que lhe tinham dito, o que lhe 

tinham recomendado. Mas não sabia»81. Nas crónicas, também reconhecemos uma breve 

referência a este respeito, em “Cena de rua”, “Instinto de sobrevivência” e “Na rua”, de 

Este Tempo. Na primeira crónica,  a personagem, «uma velha senhora feliz»82, muito 

querida pela família, um dia, ao travessar a rua, quase que é atropelada por um carro, que 

se desviou dela e foi apanhar um rapaz mais à frente. No entanto, apesar de sentir-se 

culpada pelo sucedido, «como a sua memória já não era muito boa, acabou por meter a sua 

salvação e o carro e até o próprio menino de azul, no gavetão onde guardava, misturados, 

em desordem total nos últimos tempos, sonhos muito reais e realidades cada vez mais 

vagas»83. Quanto à personagem de “Instinto de sobrevivência”, «dentro da sua cabeça as 

ideias também tinham ficado lentas e amolecidas, misturadas, confusas»84. Por sua vez, a 

personagem de “Na rua” possuía  um «cérebro usado pelo tempo, já senil»85. 

No entanto, é de notar que na maior parte dos casos a velhice destas mulheres 

«nada tem de senil»86, revelando uma incrível lucidez psicológica, o que as martiriza ainda 

mais pois têm plena consciência dos tormentos que a velhice as faz passar. 

A memória revela-se extremamente importante pois é a partir dela que as 

personagens recordam os momentos importantes da sua vida, não as fazendo esquecer de si 

e dos outros, fazendo-as «viver (...) esquecer da morte que aí vinha»87. As personagens do 

conto “Casa de repouso para intelectuais e artistas”, de Os Idólatras,  têm uma necessidade 

constante de se lembrar do passado para dar algum sentido à sua existência, agora 

insignificante. É através da memória que as personagens vivem e encontram alguma razão 

para viver, já que nada mais no mundo o faz.  Tal como Carmen Lucia Tindó Secco afirma,  
                                                 
79 Maria Judite de Carvalho, As Palavras Poupadas, p. 83. 
80 Id., ibid., p. 84. 
81 Id., Além do Quadro, p. 114. 
82 Id., Este Tempo, 235. 
83 Id., ibid., p. 236. 
84 Id., ibid., p. 233. 
85 Id., ibid., p. 253. 
86 Id., Os Idólatras, p. 141. 
87 Id., ibid., p. 80. 
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«A certeza de que morrer é uma experiência intransferível leva o velho patriarca a querer 

eternizar-se pela memória. Não uma memória feita de hábitos, mas uma outra cheia de 

emoções passadas e de lembranças tecidas pelo poder da imaginação»88. 

 

 

A memória torna-se, assim, uma forma de evasão a um quotidiano solitário que 

prende as personagens a um passado nostálgico. Estas personagens revivem o passado para 

iludir o resto de presente que antecede a morte. A evocação do passado é, de resto, um dos 

traços característicos dos textos de Maria Judite de Carvalho. Havendo uma alternância 

constante entre o presente e o passado, a narrativa da contista organiza-se por encaixe, 

sendo muito frequentes as analepses. 

Pelo que ficou dito, a forma depreciativa como Maria Judite de Carvalho descreve 

as velhas dos seus textos revela um impressionante realismo que denota uma certa 

indignação e revolta perante os estragos que o passar do tempo deixa no corpo humano. As 

palavras cruéis e directas utilizadas para descrever estas velhas mulheres faz-nos reflectir 

na forma como o envelhecimento degrada o corpo humano, principalmente o feminino.  

 

 

 

 

1.2. Estereótipos de «velhas»  

 

 

 

Nos seus contos e crónicas, Maria Judite diferencia claramente vários tipos de 

velhas, que se distanciam não só pela forma como são nomeadas, como também pelas 

características que cada tipo apresenta.  Assim, os termos velha, velhinha e idosa não são  

sinónimos, tendo cada um deles sentidos diferentes consoante a realidade a que se referem.  

Maria Judite de Carvalho emprega o termo velha em diversas situações. Por vezes, 

velha é apenas o termo que usa para significar, pura e simplesmente, a velhice da sua 

                                                 
88 Carmen Lucia Tindó Secco, Além da Idade da Razão. Longevidade e saber na ficção brasileira, p. 156. 
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personagem, por exemplo, em expressões como: «a velha»89, «uma velha»90, «aquela 

velha»91, «velha»,92 «velha professora»93. Nestas situações, o termo velha não tem 

qualquer sentido além do que possui. Noutras situações, o mesmo adjectivo adquire um 

sentido negativo e discriminatório, parecendo apontar às personagens toda a degradação e 

repulsa que a sua condição desperta. A autora emprega a palavra velha, neste sentido, para 

contrastar com o termo velhinha. São dois tipos diferentes de velhas que se diferenciam 

não só pelo aspecto físico mas também pelos sentimentos que despertam na autora. 

Apesar da crueldade e frieza, já referidas, utilizadas na caracterização destas 

mulheres, acusando-as da sua velhice, Maria Judite mostra-se, em algumas situações, 

condescendente para com elas, usando o termo velhinha quando a elas se refere. A autora 

emprega o diminutivo, quer para significar a fragilidade destas velhas, quer para 

demonstrar algum carinho por elas. Segundo a  cronista, para merecer este diminutivo, 

estas mulheres devem preencher certos requisitos próprios das velhinhas. Na crónica “Um 

figurino”, de O Homem no Arame, Maria Judite de Carvalho apresenta o protótipo da 

velhinha tradicional, que «deve ser sequinha, humilde e simpática, vestir de escuro e ter 

um ar asseado»94. Note-se a obrigação expressa na conjugação perifrástica, denotando a 

necessidade da apresentação destas características para que uma velha seja considerada 

velhinha. Desta forma, o recurso ao grau diminutivo velhinha é empregue com o mesmo 

objectivo que  o adjectivo sequinha: indicar a magreza destas mulheres e suscitar simpatia 

por parte de quem as vê. Velhinha é também a personagem de “Uma varanda com flores”, 

de As Palavras Poupadas, não porque apresenta as características enumeradas, mas apenas 

para denotar o carinho que esta mulher suscita na autora. Para com estas velhinhas, Maria 

Judite de Carvalho mostra alguma simpatia e não se revela tão cruel na descrição que delas 

faz. No entanto, verifica-se exactamente o oposto com as personagens a que designa por 

velhas. Este é outro tipo de velhas,  chamadas «velhas-não-velhinhas»95, uma vez que 

apresentam características que mancham o protótipo de velhinha tradicional anunciado na 

crónica “Um figurino”. Nesta crónica, Maria Judite  apresenta-nos uma velha, não uma 

velhinha, cujos traços físicos em tudo contrariam o figurino pretendido: «um ser gordo, 
                                                 
89 Maria Judite de Carvalho, O Homem no Arame, p. 86. 
90 Id., Este Tempo, p. 253. 
91 Id., ibid., p. 255. 
92 Id., Seta Despedida, p. 40. 
93 Id., ibid., p. 64. 
94 Id., O Homem no Arame, p. 86. 
95 Id., ibid., p. 86. 
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despenteado, desmazelado, quase obsceno»96.  Note-se o desprezo contido na escolha do 

substantivo “ser”, que evidencia o não enquadramento desta velha nem na categoria de 

mulher, nem na de velhinha. Este tipo de velhas não suscita sentimentos de carinho e 

simpatia, o que se reflecte na recusa da esmola por parte da cronista, em contraste com a 

velha-velhinha, que merece a solidariedade das pessoas. A velha fere quem a vê  pois 

mostra «que se pode envelhecer não mirrando mas inchando, não secando mas 

apodrecendo, não perdendo o corpo mas exibindo-o, ofendendo pois com a sua presença 

despudorada e incómoda os bons princípios tradicionais, esborratando o tal figurino»97. 

Esta diferenciação dos termos velha e velhinha também é estabelecida em Os 

Armários Vazios . Durante um passeio no jardim, Lisa e Dora Rosário deparam-se com 

uma velha sentada num banco. A autora utiliza o termo velha e não velhinha para a 

designar, pois era uma «velha gorda, muito flácida»98 e «não era uma velhinha mirrada»99. 

Mais uma vez, o termo velha é utilizado no sentido pejorativo, em relação a uma mulher 

cuja descrição em nada suscita  compaixão, enquanto que velhinha se refere a uma mulher 

de extrema magreza que suscita esse tipo de sentimentos. De resto, a utilização do termo 

velha torna-se um pouco deprimente e acusadora, apesar de ser a que melhor se aplica à 

realidade. De facto, um olhar mais atento consegue identificar, muitas vezes no nosso 

quotidiano, situações em que as palavras velho e velha são utilizadas para ofender e 

maltratar alguém. Não é raro ouvirmos  alguém denominar uma pessoa com a expressão 

“aquele velho”, enquanto que a expressão sua antónima, “aquele novo”, ou “aquele jovem” 

não é utilizada na mesma situação, sendo substituída por “aquele rapaz” ou “aquele 

homem”. Assim, muitas vezes, os termos velho e velha são usados num sentido ofensivo, 

constituindo muito mais do que uma simples denominação de uma faixa etária. 

Ainda em Os Armários Vazios, o termo velha parece não ser compatível com o 

termo senhora. Lisa corrige Dora Rosário dizendo que aquela mulher «“não é uma 

senhora, é uma velha. (...) Uma mulher velha!”, declarara depois triunfante. “Não é uma 

senhora, não. As senhoras andam vestidas de senhoras.”»100. Desta forma, o termo velha, 

para além de se diferenciar do termo velhinha, também não se aplica ao termo senhora, 

que por si só apresenta características que não se coadunam com as de velha. Assim, 

                                                 
96 Maria Judite de Carvalho, O Homem no Arame, p. 86. 
97 Id., ibid., p. 87. 
98 Id., Os Armários Vazios, Mem Martins,  Publicações Europa-América, 1993, p. 26. 
99 Id., ibid., p. 26. 
100 Id., ibid., p. 27. 
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senhora será uma mulher apresentável, cuidada, bem vestida, enquanto que velha é a que 

se distancia desta imagem: gorda, flácida, mal vestida. Ambos os termos também se 

distanciam e representam diferentes realidades na crónica “Gertrudes Magna”, de O 

Homem no Arame.  A escolha dos termos para designar as personagens intervenientes 

nesta crónica revela uma certa diferenciação entre duas mulheres velhas. Uma é uma 

«senhora idosa, mas sofisticadíssima»101, enquanto que a outra é apenas a «velha 

Estrudes»102. Ambas são velhas. O que as distingue é o facto de uma ser sofisticada, e por 

isso idosa e senhora, e a outra ser velha e usar «aventalão preto»103. 

Velhinha constitui também quase um antónimo de velha nas crónicas “Velhinhas” e 

“Num jardim”, de Este Tempo. Na primeira, velhinha é um termo que se aplica a um 

determinado tipo de mulher velha que se diferencia pelo vestuário que apresenta: «o casaco 

é preto, longo e direito (...) os sapatos têm salto baixo, o cabelo está sempre escondido por 

um chapelinho»104. Sem isto, que as caracteriza, elas são apenas velhas ou idosas. Na 

segunda crónica, o termo “velhinha” surge sempre entre parêntesis e interrogado, pois a 

autora tem dúvidas acerca de como nomear a mulher de que fala. Quando se apercebe que 

aquela mulher que afugentava os miúdos com o guarda-chuva era a mesma que tinha 

aterrorizado a sua infância, ela não hesita em designá-la por  velha e não por velhinha 

devido à sua crueldade e malvadez que lhe conferiram esse tratamento e estatuto. 

Existem, desta forma, dois tipos de velhas na obra de Maria Judite: as velhinhas, 

dignas de atenção e compaixão, e as «velhas-não-velhinhas», alvo de desprezo e repulsa. 

Note-se que quando a velhice é referida em relação aos homens, a autora não estabelece 

esta distinção, o que faz supor que a velhice no universo feminino é muito mais violenta, 

problemática  e alvo de atenção.  

Maria Judite trata todas as suas personagens por «velha», «velhinha», «velha 

professora», «velha senhora», sendo quase inexistente o tratamento por «idosa». Apenas na 

crónica “Gertrudes Magna”, de O Homem no Arame, a autora se refere a uma personagem 

dizendo «uma senhora muito idosa»105. De resto, esta designação é totalmente rejeitada 

pela cronista pois trata-se, apenas, de uma forma de suavizar aquilo que não pode nem 

deve ser suavizado porque é a realidade. No conto Os armários vazios, Dora Rosário 

                                                 
101 Maria Judite de Carvalho, O Homem no Arame, p. 49. 
102 Id., ibid., p. 49. 
103 Id., ibid., p. 50. 
104 Id., Este Tempo, p. 249. 
105 Id., O Homem no Arame, p. 49. 
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procura moderar a linguagem da filha, Lisa, chamando-lhe a atenção para o facto «que não 

se dizia uma velha mas uma senhora idosa. Uma pessoa idosa quando muito»106. Idosa é 

um termo muito menos forte e pejorativo do que velha que, em muitos casos, parece 

denotar falta de educação por parte de quem o utiliza. No entanto, velha é o termo mais 

apropriado e correspondente à realidade, mesmo  que seja um termo frio e duro. De resto, a 

autora é, como já referimos, contra a falsa beleza dos eufemismos. 

Para além da distinção entre estes dois tipos de velhas, que tem por base as suas 

características físicas, Maria Judite de Carvalho estabelece um outro contraste baseando-se 

na condição económica e estatuto social, diferenciando as velhas ricas das velhas pobres, 

indo ao encontro das palavras de Claude Olievenstein,  segundo o qual 

 

«Não somos todos iguais quando a velhice chega, e ainda o somos menos na escolha dos 

meios que permitem conter, atrasar, e utilizar os sinais ou os estigmas, as impossibilidades, 

as limitações que o facto de envelhecermos nos impõe»107.  

 

 

Não é nossa intenção neste ponto do trabalho, estudar as condições económicas 

destas mulheres, mas apenas verificar de que forma é que elas demonstram a sua velhice. 

Dependendo dos meios económicos que se possui, a velhice pode ser retardada e 

camuflada, fazendo com que os efeitos por ela causados sejam menos evidentes. De facto, 

a velhice para uma mulher de posses pode ser - se assim o desejar – vivida de uma forma 

muito menos violenta e mais confortável em todos os aspectos, o que não se verifica 

relativamente a uma mulher que viva com dificuldades financeiras. O conto “Uma 

senhora”, de Seta Despedida, a nosso ver um dos mais irónicos da autora, é o que melhor 

ilustra a diferença entre as velhas ricas e as velhas pobres no que respeita à forma como 

vivem e demonstram a sua velhice. De resto, este é o único conto em que a autora não 

descreve  a protagonista, também velha, da mesma forma realista, cruel e negativa como 

faz com todas as outras. Talvez porque esta é a única que é rica e que pode evitar ser 

chamada velhinha ou velha. Esta senhora não é chamada directamente de velha, talvez 

devido à incompatibilidade dos termos senhora e velha, atrás referida. A personagem deste 

conto é uma senhora, «não uma mulher, não, uma senhora (...) com tudo o que uma tal 
                                                 
106 Maria Judite de Carvalho, Os Armários Vazios, p. 27. 
107 Claude Olievenstein, A arte de envelhecer, Lisboa, Editorial Notícias, 2000, p. 16. 
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designação pode conter de admirável, de detestável, de frio, de longe»108, dona de uma loja 

de moda com cinco empregadas a seu serviço, que envelheceu juntamente com elas. No 

entanto, a velhice da senhora e a das empregadas não foi recebida e vivida da mesma 

maneira. A senhora ficou velha apenas «porque chegara ao mundo no dia tal do ano tantos, 

só por isso»,109 ou seja, só porque somara os anos de existência necessários para dar 

entrada na velhice. Nada no seu corpo denunciava a sua condição de velha: «não com 

muitas rugas (..) o seu rosto liso»110. A sua idade era denunciada apenas pelo seu Bilhete 

de Identidade. Para as empregadas,  a velhice não foi encarada da mesma forma. Porque 

não tinham dinheiro para institutos de beleza -  pois a patroa pagava mal, uma vez que os 

seus luxos eram muito mais importantes do que elas -,  foram vendo a velhice instalar-se 

gradualmente no seu rosto e restante corpo. É de salientar o facto de este conto se iniciar 

com a expressão «era uma criatura de mãos limpas e coração sereno»111 e finalizar-se com 

«de mãos limpas e coração sereno, ela viveu até ao fim»112. A ironia utilizada por Maria 

Judite dá conta da crueldade desta senhora, cujas preocupações apenas se prendiam com a 

sua loja, as suas casas,  a sua beleza, sem se preocupar com o presente e o futuro das suas 

empregadas. Mesmo depois de tudo o que causou – desemprego, suicídio – ela continuava 

a viver de mãos limpas e coração sereno. 

Deste modo, podemos referir que a velhice não é vivida exactamente da mesma 

maneira quando se tem dinheiro e quando não se tem. Assim, quem tem posses não é 

acusado da sua velhice apenas porque ela anda disfarçada. As velhas ricas têm meios que 

as defendem da sua desvalorização física, enquanto que quem não se pode dar ao luxo 

destes disfarces sente na pele todo o desprezo de que os velhos são alvo. Claude 

Olievenstein corrobora esta ideia considerando que «os ricos não envelhecem como os 

pobres. Se é impossível comprar uma juventude, podem cuidar melhor do seu corpo, 

podem comprar ilusões»113. Desta forma, quem tem dinheiro pode lutar contra o tempo 

mas só naquilo que se relaciona com as marcas exteriores que ele provoca. A máquina 

interior é a mesma, quer sejamos ricos ou pobres. Daí o comprarem ilusões, porque, na 

realidade, não compram anos de vida ou juventude, apenas têm a ilusão que são mais 

                                                 
108 Maria  Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 96. 
109 Id., ibid., p. 96. 
110 Id., ibid., p. 96. 
111 Id,, ibid., 95. 
112 Id., ibid., p. 100. 
113 Claude Olievenstein, A arte de envelhecer, p. 43. 
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novas, o que é completamente errado. A própria sociedade não trata da mesma forma todos 

as velhas, notando-se uma diferença abissal  quer se trate de velhas que foram ou são 

“alguém” ou de velhas que foram e são “ninguém”. No conto “ A cidade do êxito”, de Os 

Idólatras, a velha protagonista, a Sra. Bruce, não é obrigada a sair de casa apenas «porque 

em tempos fora alguém (...) fora alguém naquela cidade. Uma pintora célebre com livros 

de arte a falarem dela (...) Mas fora alguém e por isso ainda a respeitavam»114. 

 Para além da diferenciação entre velhas/ velhinhas e velhas ricas/velhas pobres, 

Maria Judite também estabelece um contraste entre dois tipos de velhas, de acordo com  o 

meio em que estão inseridas, opondo as velhas do meio urbano e as velhas do meio rural. 

As velhas da cidade e as da aldeia distinguem-se não só em relação à forma como se 

vestem e como se comportam mas também em relação à forma como são tratadas pela 

sociedade em que estão inseridas. 

 Na crónica “Gertrudes Magna”, de O Homem no Arame,  Maria Judite de Carvalho 

chama a atenção para um pormenor que diferencia a velhice vivida no campo e a velhice 

vivida na cidade. A partir da observação de uma «senhora muito idosa»115 sentada  numa 

esplanada a fumar a sua cigarrilha,  a autora recorda-se de uma «história  cruel»116 passada  

vinte anos antes numa aldeia. Estrudes era uma velha de setenta anos, sozinha no mundo,  

sobre a qual corria o boato que apanhava as beatas dos cigarros para  fumar às escondidas. 

Certo dia, pregam-lhe uma partida, deixando à porta da sua casa um cigarro inteiro com 

um fósforo escondido dentro. No dia seguinte,  foi motivo de riso o facto  de ela aparecer 

com a boca toda queimada. A partir desta história, podemos inferir uma diferença abissal 

entre as velhas urbanas e as rurais. As velhas da cidade têm muito mais liberdade para 

fazer o que têm vontade de fazer porque ninguém repara ou reprova. Apesar da história de 

Estrudes ter lugar  anos antes, ela é muito actual porque ainda hoje  não é muito comum 

ver uma mulher velha a fumar num contexto rural e, quando isso acontece, passa-se o 

mesmo que com Estrudes - todos reparam e gozam. É como se fumar fosse um acto 

interdito às mulheres da terceira idade.  Desta forma, não são reconhecidos os mesmos 

direitos aos velhos de um e de outro meio. Além disso, o vestuário é elemento distintivo, 

contrastando a elegância e o cuidado com a aparência de umas - «sofisticadíssima, 

                                                 
114 Maria Judite de Carvalho, Os Idólatras, p. 144. 
115 Id., O Homem no Arame, p. 49. 
116 Id., ibid., p. 50. 
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cabeleira loira, brilhantes, calças pretas»117 - com o descuido e perpétuo luto de outras, 

«porque a velha Estrudes havia trinta e muitos anos que não punha em cima um trapo de 

cor. Passava às vezes fome, sim senhores, mas cumpria sempre as regras. Ou talvez fosse 

mais do que uma regra aquilo de se vestir de negro desde o dia em que o marido morrera. 

Talvez a cor se tivesse transformado em interdição pura e simples, e antes a morte, antes a 

fome do que violar essa interdição»118. O facto de, no meio rural, as mulheres velhas, 

quando viúvas, vestirem de preto até morrerem, muitas vezes, mais do que uma vontade,  é 

uma imposição da sociedade, correndo o risco de ser objecto de desaprovação ou mesmo 

exclusão quem não o pratique.  

Um outro facto é que as velhas de um meio rural apresentam uma figura muito mais 

desgastada do que as velhas que moram na cidade. E isso explica-se porque trabalham, na 

agricultura, sol a sol, muitas vezes já sem forças e o corpo reclamando o merecido 

descanso, até ao fim dos seus dias.  É uma velhice muito mais escrava, tal como Maria 

Judite afirma: «Já andava pelos setenta, e setenta no campo não é graça»119. O fardo da 

velhice, já de si pesado, ainda se torna mais difícil de carregar no meio rural. 

Desta forma, Maria Judite de Carvalho distingue três tipos de velhas, relacionados 

com os meios económicos, com o meio social em que estão inseridas, e com a forma como 

se apresentam fisicamente, apontando para diferentes tipos de velhice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Maria Judite de Carvalho, O Homem no Arame, p. 49. 
118 Id., ibid., p. 50. 
119 Id., ibid., p. 50. 
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1.3. As «velhas» e a velhice 

 

 

 Perante a chegada da velhice e das marcas que a caracterizam, os seres humanos 

não reagem todos da mesma forma, fazendo com que a sua aceitação não seja, por vezes, 

de modo algum pacífica. Tal como Carmen Lucia Tindó Secco refere, 

  

 «A maneira pela qual os idosos se comportam e reagem em função do próprio 

envelhecimento depende das suas vivências e escolhas anteriores. Há velhos que lutam 

para manterem acesa a juventude interior; outros, entregam-se à indiferença e à morte»120. 

 

 

 Desta forma, se, por um lado, muitos se deixam abater e aceitam, resignados, esta 

sua nova condição, por outro, há quem se recuse a deixar que a velhice se instale 

progressivamente, combatendo-a com os meios que tem ao seu alcance. Assim, deparamos, 

muitas vezes, com velhos e velhas que o são plenamente, de corpo e alma, seguindo o 

figurino imposto pela velhice, mas, ao mesmo tempo, é cada vez mais frequente cruzarmo-

nos com velhos e velhas jovens que, apesar de contarem já  os anos de vida que lhe dão o 

passe de entrada na velhice, não sucumbem a este estado e mantêm-se jovens, não só de 

aparência mas também de espírito.  

Na obra de Maria Judite de Carvalho, a autora não ficou indiferente a cada uma 

destas realidades, tornando-se possível identificar mulheres que aceitam, resignadas, a 

velhice -  ou porque não têm meios para a contornar ou porque, simplesmente, não querem 

fazê-lo -, e mulheres que a rejeitam, fazendo de tudo para a disfarçar. 

 Centremos a nossa atenção, em primeiro lugar, nas mulheres que não aceitam a sua 

velhice. A personagem de Armários vazios, Ana, recusa aceitar a sua velhice, 

argumentando que «para ela velhos eram os trapos»121. Esta recusa revela-se no seu 

«género excêntrico» e «cabelo loiro e frisado»122 e na exigência de que a neta e o filho a 

tratem por Ana e não por avó e mãe. 

                                                 
120 Carmen Lucia, Tindó Secco, Além da Idade da Razão. Longevidade e saber na ficção brasileira,  p. 137. 
121 Maria Judite de Carvalho, Os Armários Vazios, p. 27. 
122 Id., ibid., p. 27. 
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 A recusa em envelhecer, por vezes, conduz a resultados nefastos, como a morte, 

pois a dificuldade em aceitar a nova condição impede que se tenha o bom senso para tomar 

os devidos cuidados para preservar a saúde. A personagem de “A mancha verde”, de Seta 

Despedida, é uma mulher de cinquenta anos, que se recusa a aceitar os primeiros sinais de  

envelhecimento do corpo. Habituada a andar como se voasse, de tão ágil que era, não quis 

ouvir os avisos do médico e «um dia, de súbito, parou»123. Ela não prestou atenção à 

ameaça que o seu corpo lhe fizera e continuou a “voar”, recusando-se «a regressar à terra e 

agora o tombo fora violento»124. Isto faz-nos reflectir no facto de que ninguém é eterno e 

que a vida não nos pertence, não somos nós que a comandamos. De um momento para o 

outro tudo pode acabar e cabe-nos a nós zelar pelo nosso corpo para que a hora final seja o 

mais tarde possível125. 

 Perante a queda, esta mulher toma consciência de que «estava velha ou doente ou 

ambas as coisas»126. Assim, ela repara, pela primeira vez, no estado do seu corpo: «pés um 

pouco inchados, que lhe doíam»127, coração enfraquecido, «a que tantas vezes se referira 

mas sem acreditar muito na sua existência física, só para explicar o amor e o desamor, só 

para isso»128. Ao mesmo tempo, dá conta que «estava no extremo limite da sua beleza, 

embora tivesse sempre evitado pensar no caso»129. Apesar de já não possuir a beleza de 

antes, esta mulher tentava remediar um pouco a situação, pintando o cabelo. De resto, ela 

«recusava-se a saber o que havia agora sob essa mesma cor tão lindamente conseguida»130. 

Note-se a não aceitação da velhice transmitida pela expressão «embora tivesse sempre 

evitado pensar no caso» e pela forma verbal «recusava-se». Esta recusa talvez se prenda  

com o receio de envelhecer, de se tornar dependente. Pintar o cabelo é o recurso mais 

frequente para esconder o primeiro sinal da passagem dos anos: os cabelos brancos. Tal 

como Carmen Lucia Tindó Secco refere, o ser humano, quando chega a velhice, «por não  

                                                 
123 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 126. 
124 Id., ibid., p. 127. 
125 V. o seguinte comentário de Jacinto do Prado Coelho:  «a fragilidade da condição humana, a efemeridade 
e brevidade são aqui dadas pelo sentido de queda, o “tombo” que em qualquer momento pode interromper o 
voo». («Maria Judite: As Palavras Poupadas», in Ao Contrário de Penélope, p. 28.) 
126 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 128. 
127 Id., ibid., p. 128. 
128 Id., ibid., p. 128. 
129 Id., ibid., p. 128. 
130 Id., ibid., p. 128. 
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aceitar a erosão corporal, pinta todos os pêlos do corpo e cobre a pele de cremes, revelando 

a sua recusa em envelhecer»131. 

 Para além da recusa em envelhecer, muitas personagens revelam mesmo medo que 

isso aconteça. Isto porque a velhice acarreta males irreparáveis não só ao nível físico e 

psicológico mas em tudo na vida: família, amigos, sociedade... 

 Apesar de a velhice ser temida na juventude porque é sinónimo de fim da vida e 

proximidade da morte, depois de darem entrada nesta última fase da vida, as personagens 

de Maria Judite têm muito menos medo da morte do que da velhice em si. Depois de 

entrarem na velhice, a morte já não as assusta. De resto, a morte pode constituir uma 

libertação, já que nada  há na vida que mereça ser vivido, tal como a personagem de “Uma 

varanda com flores”, de Palavras Poupadas afirma: «Que havia de recear? A morte? Mas 

as marés haviam roído todas as cordas. Já nenhuma a prendia»132. As cordas que prendiam 

esta mulher à vida tinham sido roídas pela velhice, fazendo com que não tivesse motivo 

nenhum que a prendesse ao porto, à vida: nem família, nem amigos, nem condições físicas 

para enfrentar os últimos dias. A velhice é, assim, uma antecâmara da morte, constituindo a 

decadência física e mental a sua prefiguração. A este propósito, George Minois afirma que  

 

«Para o pensamento ocidental, a velhice é um mal, uma doença, um período triste que 

deixa adivinhar a morte e esta é muitas vezes encarada com mais simpatia do que a 

decrepitude, porque é um sinal de libertação»133. 

 

 

 No que respeita à aceitação da velhice, centrámos a nossa atenção no conto 

“Sentido Único”, de Seta Despedida.  A personagem deste conto é uma mulher de setenta 

anos ainda com alguns sonhos que se prendiam com o ganhar a lotaria. A descrição que é 

feita desta velha mulher é um pouco cruel mas é a ideia que a própria personagem tem de 

si: «de tão velha e ressequida quase ficara vegetal, mas não sabia bem se estaria a caminho 

da podridão ou se tornaria fóssil»134. A forma verbal “sabia” indica a consciência que a 

personagem tem do seu próprio aspecto. Esta mulher parece aceitar a sua condição de 

                                                 
131 Carmen Lucia Tindó Secco, Além da Idade da Razão. Longevidade e saber na ficção brasileira, p. 88. 
132 Maria Judite de Carvalho, As Palavras Poupadas, p. 82. 
133 George Minois, História da Velhice no Ocidente, p. 367. 
134 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 103. 

 43



O processo de envelhecimento biológico nas «velhas» de Maria Judite 

velha, apesar de pouco haver «nela que lembrasse uma mulher»135. Todo o conto não tem 

qualquer indicação acerca da vontade desta velha em parecer mais jovem, o que parece 

indicar a aceitação da sua situação. Além disso, também podemos chegar a esta conclusão 

através da constatação do facto de o sonho em ganhar a lotaria não contemplar qualquer 

tipo de tratamento de beleza, ou por ser tarde de mais para isso ou, o que é mais provável, 

por isso não constituir  uma prioridade para si. De facto, os seus sonhos eram apenas ter 

uma casa caiada, um quadro e fazer uma viagem à Grécia. Note-se que a imagem do 

quadro, num primeiro momento, diz respeito a uma rapariga jovem, em seguida, a uma 

mulher de idade indeterminada e, por fim, trata-se apenas de um quadro, não importando o 

que nele se encontre. Esta sucessão de motivos para o quadro é muito significativa uma vez 

que podemos supor que a imagem do quadro seria a sua: primeiramente em jovem e depois 

em mulher adulta. Mas este seu desejo é alterado quando se apercebe que não tendo ganho 

a lotaria em jovem e já mulher adulta, se isso acontecesse naquele momento, o retrato seria 

o seu, já velha, o que não lhe agradou, fazendo-a mudar de ideias quanto ao conteúdo do 

quadro. Isto leva-nos a apresentar duas interpretações diferentes. Se, por um lado, é 

possível identificar uma rejeição da velhice, pela mudança da imagem do quadro, nota-se 

também, ao mesmo tempo, uma rejeição da juventude, não querendo esta mulher na sua 

sala um quadro de uma jovem que sabe que jamais tornará a ser. Isto revela uma certa 

conformação com a sua velhice, conformação essa que se acentua no momento em que ela 

sabe que ganhou a lotaria e que, na sua idade será melhor e mais confortável comprar um 

apartamento num prédio com elevador do que uma casa.  

 O conto “Uma senhora”, também de Seta Despedida,  é o que melhor contrapõe a 

recusa e a aceitação da velhice. A protagonista e as suas empregadas envelheceram 

juntamente. No entanto, a velhice não é vivida nem aceite de igual forma por todas. A 

recusa da senhora em envelhecer exprimia-se em tratamentos em institutos de beleza, que 

retardavam os efeitos da passagem do tempo pelo seu corpo. Esta senhora podia lutar 

contra o tempo porque tinha os meios para lá chegar: dinheiro. 

  Por outro lado, as empregadas não tinham outra solução senão aceitar a chegada da 

velhice, não porque a achassem natural, mas porque «é bom esquecer, sem dinheiro para 

institutos de beleza, sem dinheiro para lutar contra o tempo»136. Este conto, de teor 

puramente irónico, ao acentuar os privilégios desta senhora, contribui, de uma forma subtil, 
                                                 
135 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 103. 
136 Id., ibid., p. 97. 
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para acentuar a desgraça da maioria das mulheres consideradas velhas, representadas na 

figura das empregadas. 

 A escassez de personagens femininas que lutam contra o envelhecimento e a 

omissão de qualquer referência à aceitação clara das suas debilidades  e limitações, 

excepção feita às protagonistas dos contos “Uma senhora”, de Seta Despedida, e de Os 

Armários Vazios, faz-nos supor que as velhas de Maria Judite de Carvalho aceitam a sua 

velhice. Esta aceitação parece prender-se com a conformação com a situação e, ao mesmo 

tempo, com as dificuldades económicas que a grande maioria destas mulheres apresenta, o 

que não lhes permite sequer dar-se ao luxo de qualquer tipo de pensamentos que se 

prendam com a beleza  exterior. No entanto, o facto de aceitarem a velhice não significa 

que essa situação lhes agrade. De facto, a velhice não agrada a nenhuma das personagens 

de Maria Judite. A caracterização destas personagens e a visão que elas têm da velhice 

confirmam esse desagrado. Por tudo o que a velhice tem de negativo, ela é considerada 

«um crime, que ninguém nos perdoa»137, «o único sem perdão»138. A velhice é, ao mesmo 

tempo, um crime contra a vida, pois a morte está próxima, contra a beleza, uma vez que o 

corpo torna-se desgastado e feio, contra tudo em geral, pois ela priva o ser humano de tudo 

na vida: da família, dos amigos, do mundo, das faculdades físicas e mentais e do tempo de 

vida. E nenhum dinheiro do mundo, apesar de poder atrasar os efeitos da velhice, pode dar 

aquilo que mais se deseja nesta fase da existência: companhia, amor, amizade, apoio, 

compreensão.  

  Além de um crime, a velhice é também considerada «a idade de todas as 

desesperanças»139, ou a idade das «esperanças perdidas»140. E isto porque, nesta fase da 

vida, estas mulheres já não têm qualquer esperança pois sabem que o seu fim está próximo.  

Elas têm consciência que já não vale a pena ter objectivos nem esperança em nada porque 

é tarde de mais para sonhar. Faça-se excepção aos casos das personagens de “Sentido 

único”, de Seta Despedida, e de “Uma árvore e relva verde”, de Tempo de Mercês, que 

conseguem concretizar o seu sonho, como já foi referido, mas que mesmo assim, já não o 

fizeram a tempo, pois a morte estava cada vez mais próxima. Desta forma, a velhice é 

sempre associada à morte. Tal como Carmen Lucia Tindó Secco afirma, «a velhice, 

                                                 
137 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 41. 
138 Id., ibid., p. 42. 
139 Id., ibid., p. 105 
140 Id., A Janela Fingida, Lisboa, Seara Nova, 1975, p. 124. 
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tornando as marcas erosivas do tempo, é rejeitada porque associada à morte»141.  Na obra 

de Maria Judite de Carvalho, a velhice é  uma lenta caminhada de preparação para a meta 

final da vida, como se verifica pela seguinte passagem do conto “Casa de repouso para 

intelectuais e artistas”, de Os Idólatras: 

 

 «Os artistas que se encontravam a “repousar” sabiam perfeitamente que aquela era, por 

assim dizer, a sua penúltima morada, uma antecâmara, por assim dizer. A outra, a 

definitiva, ficava não muito longe, num campo onde todos estariam de pé, para todo o 

sempre de pé porque o mundo era cada vez mais reduzido e não consentia posições 

desnecessariamente confortáveis»142. 

  

 

 Este excerto exemplifica a associação da velhice à morte, aliás muito comum nos 

contos da autora.  Apesar de a acção de Os Idólatras se situar num futuro indeterminado, 

os velhos continuam a existir, tendo a velhice as mesmas características sociais, culturais, 

familiares e físicas do tempo actual. 

 No mesmo conto, a contista vai mais longe considerando a velhice não apenas a 

etapa que antecede a morte, mas constituindo, sim, a própria morte. Velhice e morte são 

encarados como autênticos sinónimos, sendo que estar vivo e velho é o mesmo que estar 

morto: «ajudando-os a ignorar que estavam mortos»143. 

 Por tudo o que ficou dito, na obra de Maria Judite a velhice é encarada pelas suas 

personagens com muito desgosto pois tudo deteriora. No conto “Sentido único”, de Seta 

Despedida, a velhice é tão desprezada e encarada com amargura por quem a sente, que 

chega mesmo a ser referido que é preferível morrer jovem, no auge da vida, do que chegar 

a velho e viver em permanente desgosto e desamor à vida: 

 

 «E dava consigo a pensar se o pai também teria tido aquela sensação do já não ter nada a 

ver, ou tão pouco, com o mundo onde morava. Mas não, o pai não podia ter encarado as 

coisas desse modo porque morrera cedo, de repente como todos os outros. Ainda pertencia 

por inteiro a este mundo quando fora obrigado a abandoná-lo»144. 

                                                 
141 Carmen Lucia Tindó Secco, Além da Idade da Razão. Longevidade e saber na ficção brasileira, p. 145. 
142 Maria Judite de Carvalho, Os Idólatras, p. 75. 
143 Id., ibid., p. 80. 
144 Id., Seta Despedida, p. 104. 
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 Este excerto é muito significativo uma vez que, se por um lado, torna preferível 

morrer cedo do que chegar a velho, por outro associa à velhice sentimentos que apenas 

podem ser vividos por quem lá chega. Atentemos na última frase do excerto, na expressão 

«quando fora obrigado a abandoná-lo». Note-se que o pai desta personagem não morreu 

deliberadamente para não chegar a velho. “Alguém” o obrigou a isso. Por isso, ele não 

pôde sentir que ainda pertencia por inteiro ao mundo, exactamente porque não soube o que 

é chegar a velho e deixar de lhe pertencer. Talvez se ele tivesse tido a oportunidade de 

escolher entre morrer novo e morrer velho ele tivesse preferido a segunda hipótese, já que 

ninguém quer morrer jovem, como diz o provérbio: Ninguém quer ser velho nem morrer 

novo. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

Espaço e velhice: a casa 

 

 

«A casa vivida não é uma caixa inerte. O 

espaço habitado transcende o espaço 

geométrico.»145   

 

 

 

 A casa é um espaço privilegiado  para as velhas de Maria Judite de Carvalho, uma 

vez que é aí que elas passam os últimos tempos da sua vida, quer porque estão 

incapacitadas para sair, quer porque, simplesmente, não o querem fazer por sentirem que já 

pouco ou nada têm a ver com o mundo que as rodeia. 

Antes de nos debruçarmos em delinear que tipo de relação é estabelecida entre a 

casa e a velha mulher que a habita, convém referir em que tipo de casa é que elas moram e 

com quem moram. Assim, em primeiro lugar, em alguns casos, estas velhas mulheres 

moram em casa própria, como é o caso da personagem do conto “A cidade do êxito”, de 

Os Idólatras; noutros, moram com um familiar ou conhecido, por esmola, como é referido 

nas crónicas “Instinto de sobrevivência”  e “Velhinhas”, de Este Tempo, ou, noutros ainda, 

em casas arrendadas, como é dito na crónica “Sobreviventes”, de O Homem no Arame, ou 

no conto “Uma varanda com flores”, de As Palavras Poupadas. 

                                                 
145 Gaston Bachelard, A Poética do Espaço, São Paulo,  Martins Fontes Editora,  1989, p. 62. 
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Seja em casa própria ou alugada, o facto é que quase todas as velhas mulheres dos 

contos e crónicas de Maria Judite de Carvalho moram sozinhas.  À excepção do conto “A 

sombra da árvore”, de As Palavras Poupadas, único em que as personagens são um casal 

de idosos, todas as outras velhas personagens da contista são mulheres solteiras ou viúvas, 

e todas sem filhos, abrindo-se novamente excepção às personagens dos contos “A Alta” e 

“Uma Senhora”, de Seta Despedida e “Uma árvore e relva verde”, de Tempo de Mercês. 

Estes dois aspectos – estado civil e ausência de filhos – obrigam estas mulheres a enfrentar 

os derradeiros dias  em completa solidão, tendo como única companhia um gato, uma  

planta,  ou uma velha criada, como por exemplo a protagonista do conto “Uma varanda 

com flores”, de As Palavras Poupadas. Mesmo quando existem filhos, como no conto “A 

Alta”, de Seta Despedida, as personagens preferem morar sozinhas, mantendo-se 

independentes e seguras na sua toca protectora. Assim, se por um lado, na obra de Maria 

Judite,  é notória a solidão que assola a velhice, sendo ausentes os amigos, filhos e 

restantes familiares, obrigando estas velhas a viver completamente sozinhas, por outro, 

mesmo quando o familiar mais próximo existe, neste caso o filho, a relutância em morar 

com ele é evidente, estabelecendo-se uma certa contradição. Assim, podemos dizer que 

estas personagens não abdicam da sua privacidade e independência, embora muitas vezes 

vivam em condições quase miseráveis, apesar de sofrerem com a ausência de um familiar 

que as acompanhe nos derradeiros dias. A necessidade imposta de ir morar com os filhos é 

fonte de grande sofrimento por parte destas mulheres, como teremos oportunidade de 

verificar no capítulo referente à relação velhas/família. 

Se, na maior parte dos casos, estas personagens moram sozinhas, também podemos 

constatar que noutros elas moram com algum conhecido de relações sociais anteriores, 

como é referido na crónica “Instinto de sobrevivência”, de Este Tempo,  cuja personagem 

mora com uma senhora de quem fora costureira. Nestes casos é de salientar o facto de estas 

mulheres sentirem que vivem por esmola. 

Quando moram sozinhas, estas velhas mulheres recebem alguma – pouca – ajuda, 

que se limita à presença de uma moça que limpa a casa, como no conto “A cidade do 

êxito”, de Os Idólatras,  que «lhe ia limpar a casa uma vez por mês»146, ou uma vizinha, 

                                                 
146 Maria Judite de Carvalho, Os Idólatras, p. 143. 
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como no conto “Adília e as vozes”, de Além do Quadro, que «lhe fazia as compras por 

pena dela»147. 

 Partindo da afirmação de Gaston Bachelard que inicia este capítulo, a casa habitada 

é muito mais do que uma construção impessoal de quatro paredes. Ela é o espelho do ser 

que a habita, em todas as suas dimensões. Uma casa habitada revela muito acerca do ser 

que alberga uma vez que ela própria é o reflexo dos seus gostos, recordações, vivências e 

condições económicas. A casa, como espaço habitado, ultrapassa a simples dimensão de 

espaço geométrico, constituindo um espaço existencial que em tudo se relaciona com o ser 

que o ocupa. 

O espaço que as velhas personagens de Maria Judite de Carvalho ocupam diz muito 

acerca da velhice que são obrigadas a enfrentar. Assim, através da constatação do tipo de 

casa em que estas mulheres habitam, com quem moram ou que relação têm com os seus 

pertences, podemos identificar algumas características inerentes à sua velhice.  

Qualquer que seja a situação em que estas mulheres se encontrem, morem elas em 

casas próprias ou alugadas, o facto é que, na obra de Maria Judite de Carvalho, a casa onde 

as suas velhas passam os derradeiros dias é o reflexo das suas vivências e memórias, e 

muito mais do que isso, é a própria imagem do envelhecimento a que elas próprias estão 

sujeitas. De facto, as casas acompanham  o envelhecimento destas mulheres, evidenciando, 

tal como elas, marcas de degradação e de velhice. Assim, se é possível identificar muitos 

aspectos que se relacionam directamente com a velhice vivida por estas mulheres – tais 

como a degradação física, a proximidade da morte, ou as fracas condições económicas -  

iremos verificar que, constituindo a própria imagem do ser que a habita , a casa apresenta 

também, inevitavelmente, essas características. De facto, tal como afirma Ruth Navas, 

pode dizer-se que a caracterização dos velhos prédios é correlata à das velhas personagens 

da cronista148.  

 Deste modo, em primeiro lugar, podemos afirmar que, ao nível físico,  a casa 

destas velhas mulheres apresenta as mesmas características que elas.  Assim, e porque o 

                                                 
147 Maria Judite de Carvalho, Além do Quadro, p. 114. 
148 V. o seguinte comentário de Ruth Navas: «Os prédios antigos de Lisboa são lembrados como pessoas 
expulsas e desenraizadas da cidade. A personificação evidencia o sentimento de desânimo da cronista, e a 
subjectivação do olhar remete para a desumanização do lisboeta.(...) Assim, a cronista observa da janela de 
casa “a imagem terrível” dos aposentados na rua, à espera da reforma, e a mesma “imagem terrível” é de 
novo visualizada, quando lemos a crónica, que nos descreve os velhos prédios do bairro onde mora». 
(Leituras Hipertextuais das Crónicas de Maria Judite de Carvalho, pp. 26-27.) 
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tempo «não envelhece só as criaturas de Deus»149 e atinge tudo o que tem existência física, 

é uma «casa velha»150, «um prédio em ruínas»151, com «janelas de vidros partidos»152 e 

«paredes já sem cor»153, com «varandins bojudos, despintados, e vidraças rachadas»154. 

Assistimos a uma total associação  mulher velha/ casa velha na crónica “Casei com um 

príncipe”, de O Homem no Arame, onde a autora refere que a personagem vivia «numa 

casa modesta e tão velha como ela própria a ruir por todos os lados»155. 

São casas que, muitas vezes, assistem ao desenrolar da vida do ser que as habita e 

acompanham o seu envelhecimento, solidárias, tal como a casa do conto “A cidade do 

êxito”, de Os Idólatras, que «fora nova quando os pais eram novos, que com ela fora 

envelhecendo»156, onde «nascera, vivera e morria a velha Senhora Bruce»157. Os próprios 

objectos da casa acompanham este processo, evidenciando sinais da passagem dos anos. 

De facto, como «objectos do tempo da sua vida»158, eles foram sofrendo a corrosão 

provocada pelo tempo, uma vez que «seta despedida não volta ao arco»159, ou seja, depois 

da seta desferida é impossível que ela volte ao arco, tal como acontece com o tempo, que 

vai passando dia após dia sem que seja possível voltar atrás e apagar as marcas por ele 

deixadas. Assim sendo, à semelhança do que acontece com o ser humano, para quem o 

tempo é irreversível e uma lenta caminhada para o fim, também os objectos sofrem o 

progressivo desgaste por ele provocado fazendo com que ser humano e objecto 

envelheçam juntos. Maria Judite de Carvalho, cuja mestria, segundo Massaud Moisés «se 

manifesta exatamente em surpreender no cotidiano rotineiro os grandes dramas anônimos e 

mudos»160, soube aproveitar este pormenor à primeira vista tão insignificante, 

apresentando-nos personagens idosas cujos objectos reflectem essa mesma passagem do 

tempo. 

Desta forma, as velhas da contista, para além de habitarem casas à sua imagem, 

velhas e degradadas pelo tempo, vivem num ambiente cercado, na generalidade, por 

                                                 
149 Maria Judite de Carvalho, Este Tempo, p. 249. 
150 Id., Os Idólatras, p. 137. 
151 Id., As Palavras Poupadas, p. 81. 
152 Id., ibid., p. 83. 
153 Id., O Homem no Arame, p. 56. 
154 Id., Os Idólatras, p. 141. 
155 Id., O Homem no Arame, p. 11. 
156 Id., Os Idólatras, p. 142. 
157 Id., ibid., p. 138. 
158 Id., Seta Despedida, p. 74. 
159 Id., ibid., p. 19. 
160 Massaud Moisés, «Maria Judite de Carvalho», in O Conto Português, p. 358. 
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objectos que evidenciam também a sua velhice. Assim, elas são rodeadas por «retratos 

desbotados»161, «tapetes já sem lã»162, «velhas fotografias amarelas»163, «carpette 

desbotada e gasta de tantos anos, com mais serapilheira do que lã. Uma coluna, um vaso de 

begónia com cache-pot de faiança, rachado, amarelecido e a um canto um velho piano»164, 

«retratos antigos, amarelados»165, «velhos móveis»166, um rádio «muito velho»167, ou um 

«velho relógio de parede»168. Todo o ambiente que cerca estas mulheres caracteriza-se pela 

presença de objectos feridos pela passagem do tempo: o amarelo das fotografias, o 

desgaste dos tapetes, o acumular de anos de existência nos móveis e outros objectos. Tal 

como a habitação em que estão inseridos e a que dão vida através da mulher que lá mora, 

estes objectos revelam, mais do que a casa em si, muito da pessoa a quem pertencem – em 

alguns casos há muito tempo –, uma vez que são fruto das vivências de uma vida e que, 

como tal, sofreram o inevitável desgaste comum com a passagem dos anos e as 

consequências “físicas” que ela comporta. 

 Em segundo lugar, são casas que reflectem as condições económicas da mulher que 

lá mora. Como teremos oportunidade de verificar, pelo que não iremos aprofundar em 

demasia este tema neste ponto do trabalho, as velhas personagens de Maria Judite de 

Carvalho apresentam, na generalidade, fracas condições económicas, facto que, como não 

podia deixar de ser, se reflecte no seu lar. É mais do que evidente que a decoração de uma 

habitação e a própria habitação, para além de uma questão de gosto, é também uma 

questão que se prende com as condições económicas que se possui. Ter ou não dinheiro 

compromete, de certa forma, a qualidade e a modernidade quer da própria construção, quer 

dos objectos que a decoram. 

 A personagem de “Adília e as vozes”, de Além do Quadro, uma mulher que «fazia 

a sua sopa para sobreviver»169, possuía um rádio, quase tão velho como ela, que um dia 

deixou de emitir as suas vozes. Isto foi encarado de tal forma pela velhinha que, com o 

desgosto, acabou por falecer. Talvez se ela tivesse dinheiro para comprar outro ela o 

fizesse, mas essa ideia nem lhe passou pela cabeça. Por sua vez, a personagem de “Sentido 
                                                 
161 Maria Judite de Carvalho, O Homem no Arame, p. 12. 
162 Id., ibid., p. 56. 
163 Id., Os Idólatras, p. 140. 
164 Id., As Palavras Poupadas, p. 81/82. 
165 Id., Seta Despedida, p. 67. 
166 Id., ibid., p. 101. 
167 Id., Além do Quadro, p. 115. 
168 Id., Este Tempo, p. 259. 
169 Id., Além do Quadro, p. 114. 
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Único”, de Seta Despedida, uma mulher velha que vivia da sua miserável reforma, ao 

constatar que ganhara a lotaria, pensou imediatamente em restaurar o seu «velho maple a 

precisar há muitos anos de reforma»170, o que não fizera até ali pois o dinheiro não lhe 

sobejava. A personagem de “A cidade do êxito”, de Os Idólatras, uma velhinha que vivia 

em «condições quase miseráveis»171, morava numa casa quase em ruína, com vidraças 

rachadas, talvez porque não tivesse meios para a renovar ou, simplesmente, não o quisesse 

fazer. 

 No entanto, se, por um lado, podemos dizer que casa e objectos não são renovados 

por motivos económicos, por outro, podemos afirmar que este assunto ultrapassa essa 

simples razão. É claro que há certos desgastes que  poderiam resolver-se com umas 

“operações plásticas”, como já foi referido em relação às mulheres no capítulo anterior. Se 

as condições o proporcionassem, estas mulheres podiam mandar trocar os vidros das 

janelas, pintar as paredes, mudar uma ou outra carpete... No entanto, estas operações de 

embelezamento do ambiente não acontecem por dois motivos: ou porque não há meios 

financeiros que o permitam (tal como muitas mulheres que chegam a velhas não podem 

fazer tratamentos de beleza porque não têm dinheiro); ou porque simplesmente não o 

querem fazer, encarando quer a sua velhice, quer a dos seus pertences como uma fase 

natural da vida que deve ser vivida como tal, sem disfarces. Também é de referir que, na 

maior parte dos casos, as personagens de Maria Judite de Carvalho não querem renovar os 

seus pertences, quer porque não têm dinheiro, quer porque é tarde de mais para levar a obra 

a cabo. Não é revelado qualquer interesse em renovar seja o que for porque o tempo é 

escasso, e essa actividade torna-se desnecessária. Não é coerente uma velha mulher de 

oitenta anos, ainda que possua dinheiro – o que não é o caso das personagens da contista – 

gastá-lo  a iniciar obras que pode nem chegar a concluir porque o tempo é curto e o fim 

cada vez mais próximo. Assim, estas personagens acomodam-se às condições habitacionais 

que lhes são proporcionadas, não lhes passando sequer pela ideia renovar seja o que for. 

Mesmo quando essa ideia passa pela cabeça apenas por uns segundos, as personagens 

constatam que é tarde de mais para qualquer coisa, como aconteceu com a personagem de 

“Sentido Único”, de Seta Despedida, já referido. 

 Por outro lado, para além de não poderem ou não quererem renovar o seu espaço 

pelos motivos apresentados, as personagens da contista também não o querem fazer por 
                                                 
170 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 108. 
171 Id., Os Idólatras, p. 139. 
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questões emotivas que as prendem aos seus objectos. Sendo companheiros de uma vida, as 

velhas mulheres de Maria Judite de Carvalho não se desfazem dos seus objectos apenas 

porque são velhos, tal como a sociedade faz com elas. São objectos de valor que 

simbolizam todas as vivências destas mulheres e entre quem se estabeleceu uma relação de 

pertença, de vida e de companhia. Pela importância  que, a nosso ver, tem este assunto, 

remetemos para o ponto seguinte, não o querendo esgotar neste momento do trabalho. 

 Por fim, tal como as velhas personagens caminham inevitavelmente para a morte, 

meta da vida, também estas casas têm os dias contados, estando em lista de espera para 

serem demolidas mal a sua moradora dê o último suspiro. Sendo as casas destas velhas 

também muito velhas como elas, a morte é inevitável, quer para umas, quer para outras. 

Alugadas ou próprias, o facto é que muitas vezes o proprietário ou o interessado na velha 

construção esperam ansiosamente a morte da mulher que as habita para poderem demoli-

las. Não são referidas reconstruções porque parece ser impossível reabilitar o velho. O 

mais rendoso e seguro é fazer uma casa de novo, uma construção jovem e não marcada 

pelos anos. Os prédios velhos recebem o mesmo tratamento que as pessoas. O velho não 

interessa, no jovem é que está o futuro e o centro de interesse. Para o velho, a única 

solução parece ser a morte, como refere Maria Judite na crónica “Os velhos prédios”, de 

Diários de Emília Bravo: «como se os velhos não pudessem tratar-se, fossem 

implacavelmente condenados à morte só porque são velhos e estão fora deste tempo – hoje 

em que a juventude é rainha»172. No conto “Uma varanda com flores”, de As Palavras 

Poupadas, o prédio em que a protagonista mora, «uma ruína parcialmente desabitada»173 

estava «à espera que a velhinha morresse para ser demolida»174. Ela ainda não tinha sido 

obrigada a sair dali apenas porque «a mãe do actual senhorio fora amiga dela e tinha-lhe 

prometido que enquanto fosse viva não a fariam sair dali»175. A personagem do conto “A 

cidade do êxito”, de Os Idólatras, depara-se com uma situação semelhante. A única 

diferença é que ela é a proprietária da casa considerada «uma espécie de dente podre numa 

bonita boca jovem»176 e é continuamente assediada por dois homens de posses para vender 

a sua casa de maneira a ser demolida para eles poderem aumentar o seu património 

construindo um alto prédio. 

                                                 
172 Maria Judite de Carvalho, Diários de Emília Bravo, p. 95. 
173 Id., As Palavras Poupadas, p. 83. 
174 Id., ibid., p. 83. 
175 Id., ibid., pp. 83, 84. 
176 Id., Os Idólatras, p. 137. 
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De resto, parece haver uma associação casas/ velhas  relativamente à forma como a 

sociedade encara a velhice. O simples facto de não se querer reabilitar as casas velhas e a 

falta de atenção que  se lhes dá simboliza, de igual forma, a falta de atenção que a nossa 

sociedade dá aos mais velhos, facto a que Maria Judite não ficou alheia. As velhas 

moradias são consideradas na crónica “Para demolição”, de Este Tempo, «corpos a 

apodrecer que ameaçam os vivos com a sua presença»177, tornando-se «necessário que 

morram de uma vez para outros nascerem»178, o que  se pode aplicar aos seus moradores. 

Apesar de velha e degradada, a casa é, para as velhas de Maria Judite de Carvalho, 

a sua «toca»179, o único local onde se sentem protegidas. É fonte de tranquilidade e 

protecção, sentimentos muitas vezes não compreendidos por aqueles que lá não moram.  À 

personagem do conto “Alta”, de Seta Despedida, depois de uma breve estada no hospital 

devido a um acidente, é-lhe comunicado que não poderá continuar a viver sozinha, pelo 

que deve mudar-se para a casa do filho.  Ninguém se apercebe da inesperada infelicidade e 

desespero que invadem aquela velha professora, para quem deixar a sua casa era como que 

morrer, uma vez que «só ao entrar a porta de casa, só ao fechá-la, se sentia tranquila, 

protegida, quase feliz» 180. Para esta mulher, a sua casa era o seu mundo mas só depois de 

fechar a porta. Era  um espaço de refúgio, um espaço referente a uma intimidade só sua. 

Desta forma, estamos de acordo com Gaston Bachelard quando diz que «toda a grande 

imagem simples revela um estado de alma. A casa, mais ainda que a paisagem, é um 

“estado de alma”. Mesmo reproduzida em seu aspecto exterior, ela fala de uma 

intimidade»181 . Tudo o que é parte constituinte de uma casa, quer no interior quer no 

exterior, reflecte o estado de alma do seu morador, sendo considerados, casa e objectos, a 

sua intimidade.  

Muitas vezes a casa é o espaço privilegiado  durante a velhice, uma vez que o 

mundo fora das suas quatro paredes é um mundo desconhecido. Para estas velhas, sair à 

rua é deixar a protecção da sua casa e enfrentar um mundo feito apenas para os mais 

jovens, um mundo intolerante para com os velhos. Neste sentido, a solidão vivida em casa 

torna-se muito mais gratificante do que a ignorância e o desprezo de um mundo povoado 

                                                 
177 Maria Judite de Carvalho, Este Tempo, p. 79. 
178 Id., ibid., p. 79. 
179 Id., O Homem no Arame, p. 11. 
180 Id., ibid., p. 67. 
181 Gaston Bachelard, A Poética do espaço, p. 84. 
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por pessoas intolerantes que se esquecem, ou parecem querer esquecer-se que um dia terão 

eles que enfrentar a mesma situação. 

Para estas personagens, a sua casa é o seu bem mais precioso, estabelecendo-se 

entre ambas uma relação de pertença. Assim, assistimos frequentemente ao uso, por parte 

da cronista, de determinantes possessivos para significar a importância desta pertença total 

da casa à mulher que a habita e vice-versa, como verificamos no conto “A cidade do 

êxito”, de Os Idólatras: «Estou na minha casa e não conseguem tirar-me daqui»182; «Sua 

era aquela onde fora menina, onde casara, onde depois ficara só, onde gastara os dias 

pintando flores»183. 

  

 

 

 

 

2.1. A memória dos objectos 

 

 

 

No ponto anterior já foi referido que os objectos pertencentes às velhas personagens 

de Maria Judite de Carvalho apresentam as mesmas marcas de degradação que elas. Estas 

personagens estão cercadas por objectos que contam muitos anos, como elas, e que, 

inevitavelmente, vão demonstrando sinais de velhice. Estas velhas personagens mantêm 

uma relação muito especial com os seus objectos, muito mais do que com a casa em si. 

Cada objecto que ornamenta a habitação tem um significado muito especial para a  

possuidora, ultrapassando a simples condição de mero objecto decorativo ou funcional. 

Desta forma, Maria Judite de Carvalho serve-se dos objectos para explorar algo mais 

profundo, respeitante ao drama íntimo das personagens184. 

                                                 
182 Maria Judite de Carvalho, Os Idólatras, p. 139. 
183 Id., ibid., p. 142. 
184 A respeito de Maria Judite de Carvalho, Jacinto do Prado Coelho considerou que «O  seu olhar adulto, 
desencantado, não pousa nos aspectos exteriores da vida: concentra-se nos dramas íntimos e nos pormenores 
– palavras, gestos, objectos carregados de sentido – que subtilmente os denunciam». («Maria Judite: As 
Palavras Poupadas», in Ao contrário de Penélope, p. 275.) 
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Em primeiro lugar, para além de espaço protector e íntimo, a casa, através dos 

objectos que contém, é também fonte de recordações, como é confirmado por Gaston 

Bachelard: «Logicamente, é graças à casa que um grande número de nossas lembranças 

estão guardadas»185. Os objectos são considerados companheiros de uma vida, 

constituindo muitas vezes fonte de recordações  pois trazem à memória familiares, amigos, 

acontecimentos, alegres ou tristes. Há em cada um destes objectos algo que sobrevive, que 

dura ao longo dos tempos. São estes objectos que mantêm a memória em constante 

actividade, impedindo que pessoas desaparecidas do mundo fisicamente não desapareçam 

também como lembrança de quem as conheceu. São estas recordações trazidas à memória 

pelos objectos que  decoram e constituem a casa que mantêm acesa a chama da vida 

daqueles que nada mais  têm  por companhia além desses objectos e dessas recordações. 

Segundo J. Cândido Martins,  

 

«A memória é, pois, a companhia possível, quando tudo é limitado; é o que resta ao 

“impulso da vida” de todo o ser humano; é a faculdade mestra no momento crucial em que 

o delicado fio da existência se vê continuamente ameaçado»186. 

 

 

Embora não trate directamente da velhice feminina, optámos por mencionar 

relativamente a este assunto o conto “Impressões digitais”, de Seta Despedida, 

exactamente por ser o conto que melhor exemplifica  e transmite a importância da relação 

entre as pessoas e os seus objectos. Simples objectos adquirem uma importância extrema 

na vida dos mais velhos, como na da personagem deste conto, um homem idoso a quem 

todos os familiares faleceram, à excepção de uma irmã com quem não possui uma relação 

muito próxima.  Para ocupar os seus infindáveis dias, este velho senhor passava o tempo a 

contemplar os objectos da casa: uma caixa de estanho, um cinzeiro de prata, um pequeno 

Cristo de pedra-sabão, um solitário de cristal, uma taça de vidro amarelado, a viola do 

filho... Para ele, estes objectos eram «uma espécie de marcos ou até de documentos, pontos 

de referência, enfim»187. Eles eram uma personificação das pessoas que lhe eram queridas, 

o que contribuía para uma diminuição da solidão que sentia. Desta forma, os objectos, 
                                                 
185 Gaston Bachelard, A poética do espaço, p. 27. 
186 J. Cândido Martins, «Sol de Inverno: Em Nome da Terra, de Virgílio Ferreira – velhice, memória e 
consciência do corpo», in  António Manuel Ferreira (coord.), A luz de Saturno – figurações da velhice, p. 46. 
187 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 74. 
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neste conto, funcionam como fonte de recordações, que faz com que este homem mantenha 

vivos na sua memória os acontecimentos e as pessoas que recusa que a velhice lhe leve, 

uma vez que,  

 

«Sem a sua constante presença não teria decerto tantas memórias, tantas certezas ou quase 

certezas, não saberia se isto ou aquilo fora realidade ou estivera simplesmente num dos 

seus sonhos pequenos e nítidos que eram como que fotografias à la minute coladas na 

branca folha das últimas horas da noite»188. 

 

 

Através destes objectos, este velho homem fazia reviver o passado, as pessoas e os 

acontecimentos que o marcaram.  Através das recordações, estas personagens acedem a 

momentos vividos, onde a partilha suplantava a solidão que as abraça no presente.  

Numa altura da vida em que tudo é arrebatado pela velhice, inclusivamente as 

capacidades mentais, torna-se necessária a existência de objectos que mantenham a 

memória em constante actividade. A personagem de “Adília e as Vozes”, de Além do 

Quadro, necessitava de ter como cábulas determinados objectos para se lembrar das 

pessoas a eles associados:  

 

«E essas imagens, literárias, recordar-se-ia depois, seriam afinal de contas tão fortes como 

a do pai, da mãe, do marido, se não conservasse os retratos, a colecção de cachimbos, 

minuciosos napperons bordados e outros objectos de culto a marcar-lhes uma presença 

viva, ali, um dia, na casa onde agora, sozinha, morava»189. 

 

 

Em segundo lugar, para além de fonte de memórias, os objectos são também a 

única companhia destas personagens. Sozinhas, tendo apenas por companhia um gato ou 

uma planta, estas mulheres encontram algum conforto em algum objecto em particular. No 

conto “Adília e as vozes”, de Além do Quadro, a protagonista mantém uma relação de 

                                                 
188 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 74. 
189 Id., Além do Quadro, p. 114. 
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dependência com um rádio que possui. Para esta mulher, as vozes do seu rádio, «eram 

Deus e os seus santos, a família que partira, toda a gente, o mundo»190. 

Em terceiro lugar, os objectos constituem uma espécie de metáfora da pessoa a 

quem pertencem, existindo uma completa identificação entre ambos. No capítulo anterior 

referimos que um aspecto que relaciona a casa e a velha mulher que a habita é a 

proximidade da morte. Este facto também se aplica aos objectos que, tal como o seu 

proprietário, têm um fim cada vez mais próximo. Na crónica “O relógio”, de Este Tempo, 

Maria Judite de Carvalho explora exactamente o envelhecimento paralelo dos objectos e da 

pessoa que os possui. De uma forma simples, a cronista dá conta da degradação que o 

tempo provoca quer nas pessoas, quer nos objectos, conduzindo-os a um beco sem saída: a 

morte. O relógio de que se fala nesta crónica conta já noventa e cinco anos e dois meses e 

pertence a um senhor igualmente de idade avançada.  Todo o vocabulário que Maria Judite 

utiliza para se referir à “morte” deste relógio não é muito comum para referir esta realidade 

mas a dos seres humanos. Uma vez mais, é usada a personificação para dar mais 

expressividade ao texto e para significar a semelhança do processo de envelhecimento das 

pessoas e dos objectos. Assim, o relógio não avariou mas morreu, não se diz que nunca 

avariou mas que nunca tinha estado doente, pois era um relógio saudável.  E o que “matou” 

este relógio foi o tempo, que provocou desgaste não no seu motor mas no seu coração.  

Sensibilizado com a morte do seu “companheiro” de vida, o proprietário tomou 

consciência da sua própria condição de velho desgastado pelo tempo e decidiu fazer um 

electrocardiograma, não fosse acontecer ao seu coração o que acontecera ao do relógio. 

Caso semelhante é o do conto “Adília e as Vozes”, de Além do Quadro. Habituada a ouvir 

as vozes do seu rádio, única companhia que possuía, Adília entra em pânico quando «uma 

tarde de Dezembro o luminoso ponto verde apagou-se e as vozes não disseram mais as 

suas palavras difíceis, as frases sem sentido que lhe faziam companhia»191. O rádio era já 

muito velho e já tinha sido consertado inúmeras vezes. Quando o filho da vizinha lhe vai 

levar a notícia,  dizendo que «não há nada a fazer. Quinou.», Adília entra em desespero 

total pois dá-se conta da completa solidão em que ficou. Desta forma, porque «já não 

aguentava mais» e porque «umas peças já nem se fabricam»192, o rádio teve a sua hora 

                                                 
190 Maria Judite de Carvalho, Além do Quadro, p. 114. 
191 Id., ibid., p. 115. 
192 Id., ibid., p. 115. 
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final, à semelhança do que aconteceu com a sua proprietária, que também já muito velha 

como ele, com um coração que não tinha conserto, acaba por falecer de solidão.  

Para além de companhia, fonte de recordações ou mesmo de envelhecimento 

paralelo, identificamos igualmente na obra de Maria Judite objectos com outros 

significados existenciais, todos especiais para a personagem que os possui. Falamos, por 

exemplo, na cadeira de baloiço onde a protagonista do conto “A cidade do êxito”, de Os 

Idólatras, «passava os seus dias»193, ou a da personagem  “Adília e as Vozes”, de Além do 

Quadro, onde «abandonava o corpo que ainda tinha»194, cadeira essa «que em tempos fora 

do pai e mais tarde do marido porque era a mais confortável da «sala» e eles eram os 

homens. Só a velhice e a solidão lhe haviam conferido a dignidade da sua posse»195. A 

cadeira de baloiço constitui, de certa forma, uma companhia destas personagens e, ao 

mesmo tempo, parece conferir  um certo estatuto de importância à pessoa que lá se senta. 

Carregado de significado é também o livro da protagonista da crónica “Casei com 

um Príncipe”, de O Homem no Arame. Esta mulher, solteira, sozinha,  sem família, e ainda 

por cima com  problemas de coração, tinha sobre a mesa-de-cabeceira um livro intitulado 

“Casei com um Príncipe”, título um pouco estranho para constituir leitura de uma velhinha 

de muita idade, mas muito significativo uma vez que podemos considerar que esta mulher 

ainda sonhava com o seu Príncipe, apesar de ser já tarde de mais para isso acontecer. 

Apesar de já contar muitos anos, os seus sonhos não se tinham desvanecido. 

Por fim, um outro objecto que se nos afigura de extrema importância é o retrato da 

personagem, ainda jovem, a ornamentar a casa. No conto “Uma varanda com flores”, de As 

Palavras Poupadas,  a protagonista possuía «a um canto um velho piano com um retrato 

em cima, o dela aos vinte anos, peito a enfunar a blusa branca de gola oficial, cabelo loiro 

a emoldurar-lhe o rosto gorducho e contente»196. A nosso ver é um objecto que assume um 

papel relevante pois é como se fosse a única coisa que não envelheceu na casa. É como se 

a personagem quisesse eternizar a sua imagem jovem num ambiente onde tudo envelhece. 

Para além de tudo o que ficou referido, estes objectos são, em alguns casos, a única 

razão de existência das personagens, a única amarra que têm à vida. No conto “Impressões 

digitais”, de Seta Despedida, depois de uma breve estada na casa da irmã, o velho senhor 

                                                 
193 Maria Judite de Carvalho, Os Idólatras, p. 139. 
194 Id., Além do Quadro, p. 113. 
195 Id., ibid., p. 114. 
196 Id., As Palavras Poupadas, p. 82. 
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regressa ao lar. O seu mundo desmorona-se quando, de manhã, depara com a nudez quase 

completa da casa. A senhora que costumava ir fazer limpeza à casa tinha-lhe levado os 

objectos mais preciosos, os «objectos do tempo da sua vida»197. Aquela mulher, sem o 

saber, tinha-lhe roubado não uns meros objectos mas a sua própria vida. Esses objectos 

constituíam  a vida daquele solitário e velho homem. Toda a sua existência se resumia 

àqueles simples objectos, que assumiram tamanho valor  e importância que, privado da sua 

companhia, este homem perdeu a única amarra que o prendia à vida, acabando por falecer.   

Em relação à personagem de “Adília e as vozes”, de Além do Quadro, quando se vê 

privada da companhia das vozes do seu rádio, acaba também por falecer, pois elas 

«tinham-na abandonado para sempre»198. Em ambos os casos a morte é consequência da 

ausência da única companhia que mantinha as personagens presas à vida. 

Quem não vive de perto este ambiente de dependência entre ser humano/objecto, 

tende a reagir como o filho da personagem do conto “A Alta”, de Seta Despedida: 

 

« -   E a minha casa? -  perguntou a medo. – As minhas coisas? 

- Não são assim tão importantes, pois não? – disse ele sorrindo, também como se 

falasse com uma criança. 

Ela hesitou, deitou por assim dizer uma vista de olhos ao seu habitat de sempre, à toca 

protectora, acabou por dizer: 

- Tens razão, deves ter razão. Não são importantes.»199 

 

 

A este propósito, atentemos na descrição que a autora faz da sala da personagem de 

“A cidade do êxito”, de Os Idólatras:  

 

« aquela sala escura sobrecarregada de bibelots sem valor, de recordações de família, de 

velhas fotografias amarelas, de quadros de flores de um género demodé que já ninguém  de 

um certo nível gostaria de ter em casa»200.  

 

                                                 
197 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 75. 
198 Id., Além do Quadro, p. 116. 
199 Id., Seta Despedida, p. 70. 
200 Id., Os Idólatras, p. 140. 
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 Tal como no exemplo anterior, também aos olhos de alheios estes objectos não 

passam de simples objectos velhos, sem valor e fora de moda. No entanto, para quem os 

possui, esses objectos são um bem preciosíssimo, uma vez que a cada objecto está 

associada uma  pessoa, um acontecimento, uma fase da vida. Os quadros de flores, 

ultrapassados para quem os vê, são fruto de uma etapa da vida da protagonista: a fase em 

que era pintora de quadros de flores; os bibelots, para os outros “sem valor”, para ela 

marcavam a existência de pessoas e acontecimentos. 

A casa e os objectos nela contidos são de tal forma importantes e necessários à vida 

das personagens juditianas, que George, personagem do conto com o mesmo nome, 

inserido na colectânea Seta Despedida, numa tentativa de manter afastada de si essa 

dependência do ser humano, opta por viver numa casa já mobilada, sem nada de seu, pois 

«é a certeza de uma porta aberta de par em par, de mãos livres, de rua nova à espera dos 

seus pés»201. Esta forma de estar na vida justifica-se apenas porque «as pessoas ficam tão 

estupidamente presas a um móvel, a um tapete já gasto de tantos passos, aos bibelots 

acumulados ao longo das vidas e cheios de recordações, de vozes, de olhares, de mãos, de 

gente, enfim. Pega-se numa jarra e ali está algo de quem um dia apareceu com rosas»202. 

Desta forma, as personagens estão ligadas aos objectos pois eles personificam  toda uma 

vida. George, como «queria estar sempre pronta para partir sem que os objectos a 

envolvessem, a segurassem, a obrigassem a demorar-se mais um dia que fosse»203, via essa 

liberdade concretizar-se com o simples facto de morar numa casa mobilada, sem objectos 

portadores de recordações de uma vida. 

Pelo que ficou dito, os objectos dizem muito acerca da pessoa a quem pertencem, 

constituindo marcos do passado, de pessoas, de acontecimentos, de companhia de uma 

vida. Simone de Beauvoir utiliza uma expressão que não pode deixar de ser referida: «Mes 

objects sont moi-même»204. De facto, os objectos constituem a própria pessoa a quem 

pertencem. E isto verifica-se com as velhas de Maria Judite, uma vez que os seus 

pertences, não só pela vida que simbolizam mas também pelo reflexo que delas são, pois 

espelham a sua velhice, são elas próprias. 

                                                 
201 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 34. 
202 Id., ibid., p. 35. 
203 Id., ibid., p. 35. 
204 Simone de Beauvoir, La Vieillesse, p. 291. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

A dimensão social da velhice: as «velhas» e o mundo 

 

 

«Desconhecem este mundo em que subsistem e 

que os ignora. Desconhecem palavras como 

gerontologia e reciclagem, ignorá-las-ão sempre. 

Só sabem – sentem – que são velhos, inúteis, 

pesados aos filhos e mais ainda às noras e aos 

genros. Pesos mortos que têm de ser alimentados, 

vestidos, alojados, suportados.»205

 

 

 

No capítulo anterior analisámos a forma como as velhas da obra de Maria Judite de 

Carvalho encaram a sua velhice física e os estragos que ela provoca no corpo e mente, 

tendo verificado um total desapreço por esta fase da vida, que cerca o corpo de ruína. Neste 

capítulo tentaremos perceber como é que essas mesmas mulheres encaram um outro tipo 

de velhice: a velhice social. 

 Como já foi referido, definir velhice não é uma tarefa que se possa restringir à 

dimensão biológica do desgaste físico e psicológico do ser humano pois comporta outras 

vertentes. Segundo Carmen Lúcia Tindó Secco,  

 
                                                 
205 Maria Judite de Carvalho, O Homem no Arame, p. 128. 
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«O envelhecimento, embora marcado por mutações biológicas evidentes, é também 

cercado por determinantes sociais que tornam as concepções sobre a velhice variáveis de 

indivíduo para indivíduo, de cultura para cultura, de época para época. Assim, fica 

impossível pensar sobre o que significa ser velho fora de um contexto histórico 

determinado»206. 

 

 

 A forma como a sociedade encara e trata a velhice é determinante na concepção que 

os mais velhos têm de si e na forma como enfrentam esta fase da vida. O olhar dos outros 

(por outros queremos significar todos aqueles que ainda não falam de velhice  na primeira 

pessoa mas que a ela assistem de longe e que, de alguma forma, com ela contactam: 

amigos, família, conhecidos, instituições) é fundamental para a tomada de consciência da 

velhice e para a determinação da forma como é interpretada pelos mais velhos. 

 Mais do que o envelhecimento individual, caracterizado pela degradação física e 

mental, o envelhecimento social constitui uma enorme fonte de angústia e sofrimento para 

quem a ele está sujeito. A forma como os seres sociais (individuais ou institucionais) 

passam a tratar aqueles a que se convencionou chamar velhos apenas porque atingiram 

determinada idade vai determinar a maneira destes estarem no mundo. 

 As velhas mulheres da obra de Maria Judite de Carvalho sentem todo o desprezo 

com que a sociedade as trata, acusando-as constantemente da sua velhice. Muitas vezes, é 

através do olhar dos outros que as personagens tomam consciência da sua condição de 

velhas perante si e a sociedade. A crónica “Um lugar no autocarro”, de A Janela Fingida, 

apesar de não ter como protagonista uma mulher, objecto do nosso estudo, não pode deixar 

de ser referida uma vez que ela revela, de uma forma discreta e subtil, a angústia que um 

velho, não consciente da sua condição de velho, sente ao ser tratado como tal. Esta crónica 

narra a simples situação passada num autocarro em que uma jovem, ao ver um senhor de 

sessenta anos, como sinal de boa educação, resolver dar-lhe o seu lugar pois ele «era para 

ela muito idoso, podia ser seu avô»207. Este comportamento, apesar de ser o que se 

considera o mais correcto, pelo menos para aquela rapariga, deixou aquele homem 

«horrivelmente infeliz»208, pois não queria aceitar a sua oferta e continuar de pé. Para 

aquela rapariga, muito jovem, aquele homem era muito velho, porque «o critério das 
                                                 
206 Carmen Lúcia Tindó Secco, Além da Idade da Razão. Longevidade e saber na ficção brasileira, p. 10. 
207 Maria Judite de Carvalho, A Janela Fingida, p. 71.  
208 Id., ibid., p. 71.  
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idades varia conforme vamos envelhecendo»209. Só perante esta situação embaraçosa é que 

o homem tomou consciência que era já considerado um velho, apesar de «bem conservado, 

bem vestido»210. A jovem, sem o saber, «no dia tal às tantas horas praticara o seu pequeno 

crime diário»211 uma vez que discriminou um homem pela sua idade, apesar das boas 

intenções do seu acto. Tal como refere Claude Olievenstein, «o olhar dos outros 

desempenha importante papel. As pessoas, com a melhor das intenções, podem causar 

estragos importantes com a sua vigilância constante, os seus excessivos cuidados»212. 

Maria Judite de Carvalho, através desta crónica, transmite uma visão pouco comum da 

velhice, pois no nosso quotidiano qualquer pessoa com mais idade agradece o facto de lhe 

oferecerem o seu lugar no autocarro ou em qualquer local. De resto, quem não o faz é 

considerado malcriado e sem respeito pelos mais velhos. Esta dimensão da velhice é única, 

o que revela a observadora atenta que a autora foi da realidade que a rodeava, interpretando 

muitíssimo bem a reacção do ser humano perante  situações variadas. 

 Se, por um lado, a sociedade aponta os velhos acusando-os da sua velhice, por 

outro, a grande tendência é para, simplesmente, ignorá-los. No conto “A cidade do êxito”, 

de Os Idólatras, a protagonista é a velha Sra. Bruce, com mais de oitenta anos, cuja casa, 

«a última casa velha da cidade»213, «uma espécie de dente pobre numa bonita boca 

jovem»214 era objecto de cobiça por parte de dois magnatas que a pretendiam adquirir para 

alargar o seu património. A acção deste conto decorre num futuro indeterminado215 mas 

cuja sociedade continua a tratar com desdém a velhice, significando que por muito que o 

tempo passe, a velhice será sempre a velhice, objecto de repúdio por parte do mundo. 

Como já referimos anteriormente neste trabalho216, a degradação da protagonista e da sua 

casa andaram de mãos dadas ao longo dos anos, revelando ambas marcas de erosão 
                                                 
209 Maria Judite de Carvalho, A Janela Fingida,. p. 72. 
210 Id., ibid. p. 71. 
211 Id., ibid., p. 72.  
212 Claude Olievenstein, A Arte de Envelhecer, p. 77. 
213 Maria Judite de Carvalho, Os Idólatras, p. 137. 
214 Id., ibid., p. 137. 
215 Como já referimos, a acção de Os Idólatras tem lugar num futuro indeterminado. Esta opção da autora, 
segundo Maria Alzira Seixo, é uma forma de evasão de um mundo onde as suas personagens se sentem 
estranhas e onde não conseguem exprimir os seus sentimentos. No entanto, segundo a referida ensaísta, «esta 
possibilidade de evasão resulta gorada porque nesse ambiente de adiantamento se descobre que persistem os 
mesmos problemas humanos, embora com outros condicionamentos; os condicionamentos, no entanto, 
mantêm-se, por vezes, e é como se houvesse apenas uma transferência no tempo e tudo tivesse ficado 
irremediavelmente na mesma» («Maria Judite de Carvalho. Um tempo de integração», in Para um estudo da 
expressão do tempo no romance português contemporâneo, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 
1987, p. 114. 
216 Cf. p. 51. 
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provocadas pelo tempo e denunciadoras da sua velhice. De facto, assistimos a uma total 

identificação e associação da velha mulher e da sua casa na expressão «a senhora Bruce 

era, de certo modo, a casa, e só quando passavam por aquela rua e a viam, se lembravam 

da pessoa que estava lá dentro»217. Para além de associar a protagonista  à sua habitação, 

esta passagem do conto é muito significativa pois denuncia todo o esquecimento de que 

estas velhas são alvo por parte da sociedade. Mais do que isso, através deste excerto a 

autora dá a entender que a sociedade parece querer esquecer que a velhice existe, havendo, 

no entanto, inevitavelmente, marcas que denotam a sua existência. E são estas marcas que 

todos desejam apagar. No final do conto, quando a velha Sra. Bruce desiste de lutar contra 

o tempo, é referido que  

 

«quando o negro automóvel a veio tirar de casa, a cidade inteira respirou tão fundo que 

quase se ouviu. Agora podia ser uma cidade sem mácula, rica, próspera, livre de 

recordações desagradáveis ou mesmo inferiorizantes. Uma cidade que podia esquecer os 

avós sem conta nos bancos ou elevador ou até avião. A cidade do êxito».218

 

 

 Desta forma, a cidade do Êxito, a cidade ideal, seria aquela em que a sociedade não 

tivesse de enfrentar velhos e velhas que a lembrassem da (futura) velhice. 

 Na mesma colectânea, no conto “Casa de repouso para intelectuais e artistas”, as 

personagens (de ambos os sexos mas todos «velhos e revelhos»219) sofrem com o 

esquecimento a que foram sujeitos, sendo considerado muito pior do que a própria velhice: 

«a velhice era uma coisa triste, mas não tanto como o esquecimento a que tinham sido 

votados»220. Apesar de terem sido bastante famosos e queridos do público nos gloriosos 

dias da sua juventude – falamos de escritores, actores, pintores – o facto é que a velhice fez 

com que todos se esquecessem deles. Além disso, neste conto, cuja acção também se passa 

num futuro indeterminado,  é mencionada uma vez mais a tentativa de rejeição da velhice 

por parte da sociedade:  

 

                                                 
217 Maria Judite de Carvalho, Os Idólatras, p. 139. 
218 Id., ibid., p. 147. 
219 Id., ibid., p. 76. 
220 Id., ibid., p. 80. 
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«claro que “repouso” era um eufemismo. Asilo estaria mais perto da verdade, asilo 

confortável, é certo, com pessoal gelado mas atencioso e eficiente. A palavra “asilo” fora, 

porém, banida de todos os dicionários do mundo, e só os de linguagem arcaica, guardados 

em velhas bibliotecas para estudiosos do passado, mantinham a definição de 

“estabelecimentos para educar crianças pobres e recolher inválidos, velhos ou doentes” 

Asilo não era a única palavra proibida»221. 

 

 

 É de realçar a proibição da utilização da palavra “asilo” no sentido de albergar os 

idosos, substituindo-a por “casa de respouso”. Esta troca de termos pode interpretar-se 

como uma forma de evitar tocar nas palavras “velhice” e “velhos”, para não se lembrar a 

população que eles existem. A substituição de “asilo” por “casa de repouso” acaba por ter 

o mesmo sentido da utilização do termo “idoso” em vez de “velho”. É notória a tentativa 

de amenizar a realidade através de eufemismos considerados, pela contista, desnecessários. 

 A sociedade juditiana apresenta formas de tratamento da velhice específicas 

estabelecendo diferenças quer entre os mais velhos e os jovens, quer entre os velhos entre 

si. Sem querermos repetir o que ficou dito no capítulo anterior, a sociedade extrema os 

seus velhos tendo como motivo de diferenciação a classe social a que pertencem e as 

condições económicas que possuem. Se, por um lado, ricos e pobres enfrentam de formas 

totalmente opostas o envelhecimento e os efeitos que ele tem no aspecto físico, essa 

diferenciação também se vai reflectir na forma como os outros os tratam.  Lembremo-nos 

da Sra. Bruce, personagem de “A cidade do êxito” de Os Idólatras, a quem respeitavam e 

não obrigavam a sair da sua casa apenas porque em tempos «fora alguém».222 Também a 

personagem do conto “Uma Senhora”, de Seta Despedida, é tratada por todos com o maior 

respeito, o que se traduz na utilização do termo “Senhora” para a designar apenas porque 

era uma mulher com muitas posses e bem colocada na sociedade. 

 Para além da diferenciação social e económica no tratamento da velhice, que 

pressupõe diferentes tipos de velhos, também assistimos a uma diferença no tratamento no 

que respeita à forma como eles são designados, não sendo a mesma coisa tratar uma 

mulher por velha, velhinha e idosa, assunto também já por nós abordado223. De facto, por 

detrás de cada um destes termos estão implícitas as ideias que temos acerca de uma pessoa 
                                                 
221Maria Judite de Carvalho, Os Idólatras, p. 75. 
222 Id., ibid., p. 144. 
223 Cf. p. 36. 
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de mais idade. Estes três termos não são usados indistintamente. Em primeiro lugar, idosa 

seria o termo mais correcto e menos ofensivo, demonstrando algum tacto no tratamento da 

velhice. No entanto, é um tratamento eufemístico que a autora recusa, uma vez que as 

coisas devem ser tratadas pelo nome. Em segundo lugar, o termo velha, se por um lado 

pode significar simplesmente uma realidade, por outro, pode também carregar um enorme 

sentido pejorativo quando confrontado, ou não,  com o termo velhinha, muito mais 

carinhoso do que o primeiro. A utilização destes termos pressupõe a existência de 

diferentes tipos de velhas e de velhices, o que é demonstrado pela discriminação com que a 

sociedade tratas estas mulheres. 

Para além  do tratamento diferenciado das velhas juditianas com base na sua classe 

social e económica e apresentação pessoal, a sociedade não é nada benevolente para com 

elas, acusando-as da sua aparência e dos seus costumes, quando não condicentes com as 

regras. A crónica “Gertrudes Magna”, de O Homem no Arame, além de estabelecer uma 

diferença entre  a velhice vivida no meio urbano e no meio rural, faz pensar na aceitação 

dos costumes dos mais velhos em relação aos mais jovens. A sociedade espera que os mais 

idosos apresentem comportamentos padrão adequados à sua idade, ridicularizando-os 

quando eles se comportam como jovens, não tolerando esta situação. Segundo George 

Minois,  

 

«Mais do que as outras idades da vida, a situação dos velhos exprime a ambiguidade da 

condição humana. Vivendo neste mundo, consideram-nos como não fazendo parte dele. As 

actividades, atitudes e distracções dos jovens estão-lhe interditas e o único papel que lhes 

concedem é desumano: uma sabedoria sem falhas, sem erros, sem fraquezas»224. 

 

 

Além disso, outro comportamento que a sociedade tem em relação à velhice é o 

tratamento dos mais velhos como crianças. Maria Judite de Carvalho refere este tipo de 

tratamento em relação à família, no conto “A alta”, de Seta Despedida. No mesmo conto, o 

tratamento que a personagem central recebe no hospital  fá-la sentir isso mesmo, uma 

criança: 

 

                                                 
224 George Minois , História da Velhice no Ocidente, p. 368. 
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«“Quietinha, quietinha” tinham-lhe dito e repetido nos primeiros dias depois do 

salvamento, como se ela fosse uma criança ou estivesse senil»225. 

 

 

A utilização da conjunção coordenativa disjuntiva apresenta duas explicações para 

o tratamento recebido: estavam a lidar ou com uma criança ou com uma pessoa privada das 

suas faculdades cognitivas. Em ambos os casos é de salientar a condição de acatar e 

obedecer a tudo o que mandam pois quer um, quer outro, não têm vontade própria.  

A sociedade acusa também a velhice por ocupar um espaço indevido, sendo a morte 

a melhor solução para ela. Na crónica “Cena de rua”, de Este Tempo, a autora narra a 

história de uma velha mulher, muito acarinhada pela família, que um dia ia sendo 

atropelada por um carro ao atravessar a rua. Só não o foi porque o carro desviou-se, indo 

atropelar um menino que se encontrava adiante. Toda a censura encerrada num «Teve 

sorte!» atirado contra ela fez esta mulher tomar consciência de que naquele momento  a 

acusavam de se ter salvo, ela, uma velha, que já vivera a sua vida e que mais dia menos dia 

ia desta para melhor, enquanto que um menino, na flor da idade, e com uma vida pela 

frente corria o risco de morrer. Daqui podemos depreender que a velhice está associada à 

morte, por não haver mais nada à sua frente. A morte, na juventude, é ingrata pois rouba a 

vida que ainda não foi completamente vivida. Na velhice, ela é quase  uma benção e um 

alívio pois pressupõe-se que a vida foi totalmente aproveitada e a meta é a morte. Suscita 

muito mais piedade a morte de um jovem do que a de uma pessoa idosa. 

Para além do desprezo a que estas velhas estão sujeitas por parte da sociedade, com 

a chegada da velhice a ausência dos amigos é notória. Ou porque morrem pois a idade 

também os atinge, ou porque são impedidos pelas limitações corporais, que são muitas, ou 

porque se afastam, pura e simplesmente, para não ter de arcar com a velhice dos outros, o 

facto é que Maria Judite não deixou passar em branco a ausência da amizade na velhice, 

embora não seja um tema abordado em profundidade, tal como o das relações familiares, 

pelo  simples facto de serem praticamente inexistentes. Senão, vejamos: para a personagem 

do conto “A cidade do êxito”, de Os Idólatras, «os seus amigos do passado tinham todos 

morrido»226. Os amigos da personagem de “Sentido Único”, de Seta Despedida, eram 

                                                 
225 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 65. 
226 Id., Os Idólatras, p. 144. 
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inexistentes, ou porque «se tinham fundido como lâmpadas»227, ou seja, já tinham falecido, 

ou porque «tinham ido para a terra (não sabia se a deles se a do cemitério), ou continuavam 

a cumprir rigorosamente o seu horário mas haviam-se esquecido de que ela morara  na 

secretária ao pé da janela»228. 

No conto “A sombra da árvore”, de As Palavras Poupadas, é-nos dada uma visão 

dos amigos que só o são quando não são verdadeiramente precisos. Quando a situação 

exige mesmo a sua presença, eles desaparecem porque não querem ser incomodados. 

Vivendo ameaçado pelo seu coração, o protagonista deste conto era atormentado pela ideia 

de morrer e deixar sozinha no mundo a esposa, entrevada havia seis anos e dependente dele 

para tudo. As pessoas amigas, que sempre lhe haviam oferecido ajuda para o que 

precisasse, «quando ele as procurara, e já várias vezes isso tinha acontecido, nenhuma ali 

estava»229. 

Apenas no conto “Uma senhora”, de Seta Despedida,  é referido que a personagem 

gastava o tempo que lhe restava recebendo os amigos, o que se pode associar à boa 

condição económica de que ela gozava, transformando esta amizade em puro interesse.  

  

 

 

 

3.1. A reforma 

 

 

A sociedade determina, de certa forma, a chegada da velhice, quer através das leis 

de trabalho que a regem, quer pelas formas de tratamento que dá aos seus velhos. Segundo 

Carmen Lúcia Tindó Secco, «o velho não sente inteiramente as transformações físicas 

acarretadas pelos anos. É pela rejeição da sociedade em relação a ele que começa a 

conceber-se como idoso»230. O envelhecimento, apesar de ser denunciado pelas 

transformações físicas (mais evidentes para uns do que para outros) é também 

                                                 
227 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 103. 
228Id., ibid.., p. 106. 
229 Id., As Palavras Poupadas, p. 98. 
230 Carmen Lúcia Tindó Secco, Além  da Idade da Razão, Longevidade e saber na ficção brasileira, p. 9. 

 70



A dimensão social da velhice: as «velhas» e o mundo 
 

acompanhado por determinantes sociais que variam de época para época. Assim, ao longo 

dos tempos, os velhos não foram encarados e tratados sempre da mesma forma.  

Há algumas décadas, a palavra “reforma” não existia no vocabulário da população 

mundial, pelo menos com o sentido que hoje possui. A protecção da velhice cabia, única e 

exclusivamente, à família, sem que os mais velhos fossem colocados de parte pela 

sociedade tornando-os inúteis, mas tendo sempre um papel activo, ainda que 

progressivamente adequado às capacidades físicas e psicológicas de cada um. Assim, os 

mais velhos nunca chegavam a ver-se a si próprios como um fardo, uma vez que 

continuavam a ter um papel importante quer na família, quer na sociedade. 

Actualmente, isto não se verifica, em parte devido ao aparecimento da reforma 

social. Embora à primeira vista tudo indique que a reforma foi um passo positivo dado na 

sociedade – o que não se pode negar -, o facto é que ela significou uma maior 

independência dos mais velhos em relação à família e um progressivo afastamento da vida 

activa, o que, num caso e noutro, arrastou consigo muitos aspectos negativos, como 

teremos oportunidade de verificar. 

 A forma como a reforma é encarada pelas velhas de Maria Judite de Carvalho é 

apenas explorada ao de leve pela autora nos contos, ganhando a temática maior 

profundidade nas crónicas. Sendo um tema mais social do que individual, apesar de ter 

devastadoras repercussões no “eu”  envelhecido, a reforma constitui a gota final no 

processo de envelhecimento das velhas mulheres de Maria Judite. Assim, se por um lado, o 

envelhecimento biológico, reflectido na degradação da imagem física destas mulheres, é o 

primeiro passo para a entrada na velhice, a reforma é, por outro, o elemento social que lhes 

passa o atestado de invalidez e a incapacidade perante a sociedade.  Segundo Ana 

Alexandra Fernandes, «A reforma é a componente eminentemente social da unidade 

aparente que constitui o noção de pessoa idosa.  Do outro lado o envelhecimento, ou 

velhice, que constitui o elemento biológico»231. Na obra de Maria Judite de Carvalho, a 

reforma é um sinónimo de velhice que as personagens teimam em não querer aceitar sem 

protestar. 

 Nos dias que correm, em que vivemos sob a ameaça da idade da reforma ser cada 

vez mais tardia, todos protestam por ver adiado o tempo de merecido descanso. Como é 

referido na crónica “Reformada”, de Este Tempo, a reforma, aos olhos de quem ainda não a 

                                                 
231 Ana Alexandra Fernandes, Velhice e Sociedade, Oeiras, Celta Editora, 1997, p. 18. 
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sente na pele, parece ser um infindável de vantagens: «temos tempo, descontos (a certas 

horas) nos transportes colectivos, bilhete de identidade vitalício, somos os que se sentam 

ao sol, os que passeiam os netos»232. Perante esta imagem tranquilizadora, «até apetece ser 

velho, não?»233. Este é o quadro que pintam aqueles que ainda não atingiram a idade da 

reforma. E isto porque «não acreditam na velhice, nem os novos nem mesmo os que ainda 

se julgam novos porque ninguém lhes diz que estão quase velhos»234. De facto, a chegada 

da idade da reforma é ansiosamente esperada, pois é sinónimo de descanso e tempo livre, 

ainda que haja consciência que ela não compensa financeiramente. No entanto, não é este 

quadro de aparente tranquilidade que sobressai na obra de Maria Judite. Apesar das 

vantagens referidas, a reforma nunca é encarada como um tempo de merecido descanso. 

Na obra da autora, a reforma não traz quaisquer vantagens, apesar daquelas que acabaram 

de ser referidas, as quais, no entanto, foram mencionadas com uma clara intenção irónica, 

como de resto a autora nos habituou. 

 Na obra de Maria Judite de Carvalho, a reforma não é vista com bons olhos, pois 

nenhuma das suas velhas personagens aceita a sua condição de reformada sem protestar. 

Ou por motivos económicos ou por se sentirem postas de lado quando ainda tinham 

capacidades para trabalhar, a reforma não é, para estas mulheres, uma realidade há muito 

esperada porque merecida.  

 A velhice social, caracterizada pela não produtividade dos mais velhos, através da 

saída do mundo do trabalho, pode ser muito mais devastadora  do que o próprio 

envelhecimento físico a que estão sujeitos. Segundo Simone de Beauvoir, 

 

«être brutalement précipité de la catégorie des individus actifs dans celle des inactifs et 

classé comme vieux, subir une diminution consternante de ses ressources et de son niveu 

de vie, c’est dans l’immense majorité des cas un drame qui entraîne de graves 

conséquences psychologiques et morales»235. 

 

 

 

                                                 
232 Maria Judite de Carvalho, Este Tempo, p. 239. 
233 Id., ibid., p. 239. 
234 Id., ibid., p. 239. 
235 Simone de Beauvoir, La Vieillesse, p. 279.  
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Sendo a reforma um sinónimo de fim de carreira, as velhas de Maria Judite de 

Carvalho vão-se sentindo cada vez mais inúteis, mesmo sabendo que ainda teriam muita 

força para trabalhar e dar o seu contributo à sociedade. De acordo com Claude 

Olievenstein, «quando surge a violência das reformas oficiais, diga-se o que se disser, 

surgem sorrateiramente os sentimentos de inutilidade, de inferioridade. O famoso prazer da 

reforma e a liberdade reencontrada coabitam, diluindo-se pouco a pouco, com o tédio que 

se instala»236. 

Assim, um dos motivos que levam as personagens de Maria Judite de Carvalho a 

ver com maus olhos a reforma é o facto de ainda se sentirem muito activas quando são 

reformadas. Na crónica de 8 de Janeiro de 1972, de Diários de Emília Bravo, a cronista 

refere isso mesmo dizendo «o que se me afigura errado é um indivíduo ainda capaz de ser 

útil à casa ou à entidade onde gastou a vida ( a prova é que procura outro trabalho) ser 

reformado do seu emprego, as mais das vezes com uma mensalidade que mal lhe dá para 

sobreviver, e isso só porque atingiu a idade-limite»237.  É comum depararmos com 

indivíduos que, depois de reformados, confrontados com a verdadeira realidade da 

reforma, arranjam outro emprego. Tomando consciência da monotonia e da falta que o 

trabalho lhes faz, muitos reformados tentam arranjar uma ocupação profissional, quando 

ainda estão capacitados, pois não se habituam à vida de reformados. Na crónica de 19 de 

Maio de 1971, inserida em Diários de Emília Bravo, a cronista narra uma conversa acerca 

da reforma, a que assistiu entre duas pessoas. Uma delas, reformada, via na reforma a 

possibilidade de realizar tudo aquilo que não pôde enquanto trabalhava por falta de tempo: 

ler, pintar, tratar da casa, jantar com amigos, dar mais atenção ao marido... No entanto, ela 

não se quis desligar da actividade docente que realizou durante toda a sua vida. Para isso, 

dava aulas aos netos e a dois amigos deles para “matar” as saudades que tinha da sua 

profissão. Maria Judite, através desta crónica, revela a necessidade que os mais velhos têm 

de continuar a fazer alguma coisa para se sentirem úteis e ainda pertencentes à vida.  

A imposição de uma idade-limite para alguém ser considerado reformado é, tal 

como as marcas de degradação física provocadas pela passagem do tempo, um dos 

denunciadores da chegada da velhice, não só da velhice pessoal, como também da velhice 

social, muitas vezes mais destrutiva do que a primeira. A discriminação social é tal que a 

personagem da crónica “Reformada”, de Este Tempo, afirma que «logo que nos reformam 
                                                 
236 Claude Olievenstein, A Arte de Envelhecer, p. 21. 
237 Maria Judite de Carvalho, Diários de Emília Bravo, p. 197. 

 73



A dimensão social da velhice: as «velhas» e o mundo 
 

é como se passássemos a ser de outra raça. Somos de um dia para o outro os que não 

produzem»238. Note-se a utilização da forma verbal “reformam”, indicadora de uma 

terceira pessoa que actua sobre a vontade do sujeito enunciador. O facto destas 

personagens serem reformadas contra a sua vontade repete-se na crónica “A voz”, de O 

Homem no Arame, onde a personagem principal refere que os seus dias se tornaram lentos 

e longos «desde que a reformaram, recusava-se a dizer que se reformou, é mentira»239. 

Desta forma, estas mulheres sentem que as sociedade as põe «de parte, só isso»240, (note-se 

a força da expressão “só isso”, como se fosse uma coisa insignificante, não para quem vive 

directamente a reforma, mas para os que a assistem de longe, tornando-se evidente a ironia 

por parte da autora), apenas porque são velhas e, logo, «imprestáveis (...) uma espécie de 

disposables deste mundo que cada vez venera menos os velhos»241. O facto de alguém 

atingir a idade necessária para dar entrada na tão esperada reforma parece passar, 

automaticamente, um atestado de incompetência profissional apenas porque se é velho. 

Assim, a reforma, na obra de Maria Judite de Carvalho nunca é aceite sem contestação. Ela 

não é encarada como o merecido descanso depois de uma vida inteira de trabalho mas sim 

como um reconhecimento, por parte da sociedade, da inutilidade e incapacidade inerentes à 

idade. 

 É de salientar o facto de a autora apresentar, na sua obra, personagens que, apesar 

de não terem ainda atingido a idade nem da velhice nem da reforma, se sentirem postas de 

lado pelo mundo e pela sociedade. Na crónica “O trabalho e a idade”, de O Homem no 

Arame Maria Judite chama a atenção para o facto de não serem só as pessoas na idade da 

reforma que são impedidas de trabalhar apenas porque apresentam determinada idade:  

 

«Aquela mulher é casada. Outras, porém, são mulheres sós. E os homens? Esta escolha dos 

empregados por idades é uma das coisas mais terríveis que se encontram nos anúncios de 

jornal. Porque, e depois? O que fazem as pessoas que precisam de ganhar a vida ou que 

foram habituadas a trabalhar?»242. 

 

                                                 
238 Maria Judite de Carvalho, Este Tempo, p. 239. 
239 Id., O Homem no Arame, p. 100. 
240 Id., ibid., p. 129. 
241 Id., ibid., p. 129. 
242 Id., ibid., p. 177. 
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  Na crónica “35 anos”, de Este Tempo, o protagonista encontra bastantes 

dificuldades em arranjar emprego devido à sua idade. A idade torna-se um enorme fardo, 

não só na velhice, independentemente da competência e da vontade de trabalhar: «tenho 

trinta e seis anos e recusam-me, não por incapacidade, ninguém me viu, ninguém me 

examinou. Porque tenho mais de trinta e cinco anos»243. O desespero perante uma situação 

destas é tal que a personagem do conto “Vínculo precário”, de Seta Despedida, sente-se 

tentada a suicidar-se depois de perder o emprego que tinha e por estar a revelar-se muito 

difícil encontrar outro pois já tinha mais de trinta e cinco anos: «Quando soube que o 

escritório onde há mais de vinte cinco anos trabalhava ia despedir metade do pessoal (os 

mais velhos talvez, os menos dinâmicos e empenhados, decerto), deu consigo a pensar que 

a única solução era acabar de vez com tudo. Porque, na sua idade, onde ia arranjar outro 

emprego?»244. Da intenção de se suicidar passou à acção uma das personagens do conto 

“Uma senhora”, da mesma colectânea, depois de a loja onde trabalhara quase toda a sua 

vida abrir falência. Sozinha, sem emprego e sem perspectivas de arranjar outro, pois já 

tinha mais de cinquenta anos, esta mulher acabou por encontrar solução no suicídio. 

 Se, por um lado, a reforma é contestada pelas personagens de Maria Judite devido à 

não aceitação da sua condição de inúteis perante a sociedade, por outro essa recusa 

intensifica-se devido às fracas condições económicas que ela comporta. A contista não 

deixou de parte esta temática, talvez por sentir na pele a dura realidade da miséria das 

reformas, já que, como ela própria referiu, «a reforma de jornalista (40 contos por mês) é o 

que é...»245. Como já referimos no capítulo anterior, as velhas personagens da autora vivem 

em grandes dificuldades económicas principalmente porque o dinheiro da sua reforma é 

muito pouco. De uma maneira geral, estas mulheres «sobrevivem de uma pensão»246, que 

muitas vezes é considerada uma esmola que «não dá para sobreviver»247. Note-se a 

utilização do verbo “sobreviver”, que é exactamente a situação em que estas mulheres se 

encontram. Maria Judite de Carvalho atribui às suas crónicas títulos muito sugestivos que 

denunciam exactamente a condição das suas personagens. “Sobreviventes”, de O Homem 

no Arame, e “Instinto de Sobrevivência”, de Este Tempo, são dois títulos que caracterizam 

muitíssimo bem as condições económicas (assim como todas as condições em geral) em 

                                                 
243 Maria Judite de Carvalho, Este tempo, p. 233. 
244 Id., Seta Despedida, p. 88. 
245 Rodrigues da Silva, art. cit., p. 16. 
246 Maria Judite de Carvalho, O Homem no Arame, p. 56. 
247 Id., Este Tempo, p. 240. 
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que os mais velhos vivem. Desta forma, e porque sobrevivem e não vivem, porque a vida 

parece não ter sentido para quem é velho, estas personagens passam os dias  «em 

condições  quase miseráveis»248, chegando mesmo a ter de pedir esmola para poder ir 

sobrevivendo, como é referido na crónica “Na rua”, de Este Tempo, onde uma pobre velha 

pede esmola sem que ninguém sequer olhe para ela. Assim, estas mulheres vivem de uma 

«pequena pensão»249, e «vivem de esmolas, tantas vezes, embora não lhes chamem 

isso»250. A própria reforma é considerada uma esmola, pois ela nunca é a recompensa 

devida ao fim de inúmeros anos de trabalho, como refere a personagem de “Sentido 

Único”, de Seta Despedida, que «trabalhara toda a vida para ter o simples direito a viver e 

a quem um Governo de jovens tecnocratas endinheirados dava agora uma esmola chamada 

reforma»251.  

 Quando falamos em esmola não nos referimos exclusivamente à situação de pedinte 

ou à aceitação de dinheiro por parte de algum familiar. Algumas vezes, a esmola que estas 

mulheres recebem não é propriamente dinheiro, mas faz muito mais falta e torna-se muito 

mais necessária do que ele. Na maioria mulheres sem familiares próximos que as ajudem a 

combater um pouco a miséria e a solidão em que vivem, são desconhecidos que assumem 

esse papel, mas a sua acção é sempre interpretada como uma esmola. A personagem da 

crónica “Instinto de sobrevivência”, de Este Tempo, «vivia num pequeno quarto interior 

por bondade da senhora de quem em tempos fora costureira. À noite, quando não havia 

visitas, deixavam-na ver televisão, sentada numa cadeirinha ao pé da porta, mas ela 

adormecia quase sempre e então acordavam-na, diziam-lhe um pouco agastados que se 

fosse deitar»252. Esta mulher ia sobrevivendo por esmola. Apesar da bondade da senhora 

com que morava, a sua condição de velha mulher era miserável pois, além de morar numa 

casa que não a sua, com pessoas que não a sua família, só podia ver televisão quando a 

deixavam, à porta, apenas quando não houvesse visitas.  

Também a personagem de “Adília e as vozes”, de Além do Quadro, uma velha 

mulher sozinha no mundo que «fazia a sua sopa para sobreviver»253, dependia da  esmola 

                                                 
248 Maria Judite de Carvalho, Os Idólatras, p. 139. 
249 Id., ibid., p. 139. 
250 Id., Este Tempo, p. 249. 
251 Id., Seta Despedida, p. 106. 
252 Id., Este Tempo, p. 233. 
253 Id., Além do Quadro, p. 114. 
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da vizinha, que às vezes lhe levava «um pedacinho de carne, um bolo»254.  Em todas estas 

situações ressalta a dependência destas mulheres em relação aos outros. Esta dependência 

arrasta consigo muitas preocupações, como é referido na crónica “Sobreviventes”, de O 

Homem no Arame:  

 

«O terror, por exemplo, de que um dia o senhorio se lembre, ou o deixem lembrar-se, de 

que aquela renda ficou fossilizada, e ela paga uma miséria que é ao mesmo tempo uma 

fortuna. O medo de que a sobrinha ou o afilhado deixem um dia de lhes dar aquela 

mensalidade de fome, mas enfim, não têm obrigação, e eu disse esmola porque a sobrinha e 

o afilhado não têm mesmo obrigação, e a amizade que sentem não é muita, já não é 

muita»255. 

 

 

Note-se a carga expressiva dos substantivos “terror” e “medo”, que denotam o 

clima de insegurança em que estas mulheres vivem. Esta ideia de dependência 

acompanhada de receio  e insegurança é referida por Simone de Beauvoir, quando afirma 

que  

 

«Le vieillard reste sur le qui-vive même quand toutes garanties de sécurité lui sont données 

parce qu’il ne fait pas confiance aux adultes: c’est sa dépendance qu’il vit sous la figure de 

la méfiance. Il sait que les enfants, les amis, les neveux qui l’aident à vivre – 

financièrement, ou en s’occupant de lui, ou en l’hébergeant – peuvent lui refuser ces 

secours, ou les restreindre; ils peuvent l’abandonner ou disposer de lui contre son gré: 

l’obliger à changer de résidence, par exemple, ce qui est une de ses terreurs»256. 

 

 

Desta forma, estas mulheres vão subsistindo, fazendo grandes esforços e evitando 

gastos considerados por elas desnecessários e supérfluos apenas porque não têm dinheiro. 

Assim, abdicam de muitas actividades consideradas normais e comuns para a restante 

sociedade: não compram o jornal «porque aqueles escudos diários seriam um rombo no seu 

magro orçamento. Não deixam uma luz acesa quando isso é desnecessário, mas não porque 

                                                 
254 Maria Judite de Carvalho, Além do Quadro, p. 114. 
255 Id., O Homem no Arame, p. 56. 
256 Simone de Beauvoir, La Vieillesse, p. 284. 
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as autoridades pedem para se poupar energia»257, «não compram senão um tanto de carne e 

de peixe por mês, porque há um limite que não podem ultrapassar»258. 

Maria Judite de Carvalho revelou uma capacidade única em interpretar a situação  

da reforma de um ponto de vista que passa despercebido à maioria dos mortais. Vista como 

um somar de vantagens, que todos procuram atingir, a reforma é encarada, pela cronista, 

nos seus contornos mais negativos, chamando a atenção para a necessidade e a falta que o 

trabalho faz na vida de quem atinge a reforma, que por si só arrasta os mais velhos para um 

poço cada vez mais fundo onde o aspecto degradado, a perda de capacidades físicas e 

mentais ou  as formas de tratamento a que estão sujeitos aquando da chegada da velhice se 

cruzam colocando progressivamente de lado aqueles que um dia tiveram uma vida. Desta 

forma, estamos de acordo com Ruth Navas e José Manuel Esteves, quando, a propósito da 

simplicidade perturbadora da linguagem de Maria Judite de Carvalho referem: «A aparente 

simplicidade da linguagem de Maria Judite de Carvalho não pode deixar de ser 

perturbadora. Uma linguagem pouco ornamentada, essencial, depurada, torna-se o lugar da 

interrogação do real, questionando-o, inscrevendo assim já a mudança neste tempo»259. 

 Não querendo correr o risco de repetir o que ficou dito no ponto anterior, à reforma 

está associada a ideia de tempo livre para fazer o que sempre se desejou e que nunca se fez 

por falta disso mesmo: tempo livre. Tal como já referimos, a crónica de 19 de Maio de 

1971, de Diários de Emília Bravo, explora essa associação da reforma ao tempo livre, 

quando uma das personagens refere todas as actividades que vai poder fazer para preencher 

o tempo livre: «o marido, os livros, a pintura, a casa, uma ou outra conferência, um ou 

outro jantar com amigos, tenho o tempo totalmente ocupado»260. 

 Segundo a opinião de Claude Olievenstein, «a reforma  é a princípio vivida de 

modo triunfante: acede-se a todas as liberdades, ao direito de fazer ou não fazer. Mas que 

liberdades? Os meios financeiros são, na maior parte dos casos, limitados; as capacidades 

físicas ou mentais  corroem-se; o tempo passa lentamente»261. 

 O desejo de ter tempo para si, para as suas coisas e para os outros é comum quando 

se espera ansiosamente a reforma. Basicamente, o que se espera da reforma  é ter tempo 

                                                 
257 Maria Judite de Carvalho, O Homem no Arame, p. 57. 
258 Id., Este Tempo, p. 250. 
259 Ruth Navas e José Manuel Esteves, «Maria Judite de Carvalho. A tessitura do tempo», in Maria Judite de 
Carvalho, Este Tempo, p. 10. 
260 Maria Judite de Carvalho, Diários de Emília Bravo, p. 81. 
261 Claude Olievenstein, A Arte de Envelhecer, p. 21. 
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para fazer tudo. No entanto, com o passar dos dias, a realidade da reforma passa a ser 

outra. Tal como Claude Olievenstein refere, os meios financeiros que não são muitos e as 

capacidades físicas e mentais que se vão corroendo fazem com que esse tempo da reforma 

seja inútil pois os reformados vêem-se incapacitados para realizar tudo o que querem. Têm 

tempo mas não têm as outras componentes que dão acesso à completa liberdade no gozo da 

reforma. Além disso, se primeiramente se desejava ter tempo, estas pessoas cedo se 

apercebem que o tempo passa a ser de mais porque passa lentamente. De repente, as 

personagens dão-se conta de que o tempo não passa e que afinal já não têm nada para fazer 

para o ocupar.  

Para as velhas juditianas, a ocupação do tempo torna-se cada vez mais difícil. A 

personagem da crónica “A Voz”, de O Homem no Arame, compara os dias antes e depois 

de a reformarem. Os dias do tempo em que ela trabalhava «eram pequenos e 

quadriculados, e ela passava de um quadro para outro, caminhando em frente, ou 

obliquamente às vezes, para variar»262. A partir do momento em que foi reformada, «sente-

se inquieta, muda e incolor, parada e perdida no meio de um grande, terrível dia liso»263. 

Torna-se desesperante acordar de manhã e ter à sua frente um longo dia liso, sem nada que 

o preencha e que lhe dê sentido. Os dias tornam-se, assim, infindáveis, e o tempo livre uma 

grande angústia que estas mulheres têm de enfrentar. Quando o tempo livre é de mais, 

torna-se extremamente difícil ocupá-lo, com ou sem qualidade, pois a monotonia instala-

se, gradualmente, tornando inviável qualquer tipo de actividade. Por exemplo, a 

personagem de “Sentido Único”, de Seta Despedida,  sentia grande dificuldade em ocupar 

os seus dias: «lia, ouvia rádio, via televisão, mas logo ficava cansada»264. 

Ao mesmo tempo que se torna cada vez mais difícil ocupar os dias, a própria noção 

de tempo parece sofrer alterações com a chegada da velhice e da reforma. As personagens 

de Maria Judite de Carvalho têm consciência da lenta progressão do tempo. A personagem 

de “Uma varanda com flores”, de As Palavras Poupadas, «tinha tempo, tinha sempre 

tempo, nada era urgente»265 pois sabia que «o tempo era enorme e não fugia»266. Estas 

mulheres passam a ter tempo para tudo, sendo desnecessário fazer as coisas à pressa ou 

com urgência. Também a noção de cedo ou tarde deixa de ter significado, como pensa a 

                                                 
262 Maria Judite de Carvalho, O Homem no Arame, p. 100. 
263 Id., ibid., p. 100. 
264 Id., Seta Despedida, p. 103. 
265 Id., As Palavras Poupadas, p. 81. 
266 Id., ibid., p. 81. 
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personagem de “Sentido Único”, de Seta Despedida, para quem  «os dias tinham deixado 

de ser quadriculados e de haver cedo ou tarde para as coisas»267. Para esta mesma mulher, 

«o tempo era agora tão impreciso e tê-lo tornara-se desnecessário»268. Para ela, ter tempo 

era uma coisa da qual, se pudesse, abdicava, porque o tinha em demasia. 

Pelo que ficou dito, ainda que a chegada da reforma seja inicialmente celebrada 

pois arrasta consigo a falsa ideia de tempo livre para fazer tudo aquilo que não se fez, para 

as personagens de Maria Judite de Carvalho esse tempo livre já não é ocupado 

qualitativamente, apenas quantitativamente, pois ele torna-se um suplício que dia após dias 

elas têm de suportar muito lentamente. 

  

 

 

3.2. A família 

 

 

 

 Com a chegada da velhice, tudo o que a rodeia e que com ela se relaciona de 

alguma forma sofre mutações. Não é só o corpo e a mente que, subitamente, são outros; 

não é só a forma como a sociedade passa a tratar os velhos que é outra. Também a relação 

que se mantém com aqueles que se julgam mais próximos -  a família – passa a ser outra. 

 Num passado não muito remoto, as pessoas de idade mais avançada tinham uma 

velhice tranquila e segura pois podiam contar com a família para cuidar delas. Além do 

mais, esta era uma obrigação dos filhos e da família, obrigação essa que era encarada como 

algo perfeitamente natural e uma tarefa devida e privilegiada, não um transtorno e um 

peso. 

 Com o passar do tempo, esta sucessão normal das coisas foi-se alterando, 

principalmente com o aparecimento das reformas, que, como já referimos, fizeram com 

que a responsabilidade de cuidar dos mais velhos não coubesse a mais ninguém do que a 

eles próprios pois, teoricamente, passaram a ter os seus próprios meios para subsistir. Mas 

isto acarretou diversos problemas ao nível social, como já vimos, e familiar. 

                                                 
267 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 103. 
268 Id., ibid., p. 101. 
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 A forma como a velhice é encarada e tratada varia de família para família. Por um 

lado, há famílias que respeitam os seus velhos, dando-lhes todo o amor, ajuda e carinho de 

que necessitam, acolhendo-os, muitas vezes, em casa. Por outro, há famílias que não têm 

paciência para os seus velhos, os desrespeitam e consideram um “fardo”. Além disso 

convém referir que muitas vezes os laços de família são apenas mantidos em aparência, 

não havendo uma correspondência entre a imagem que passa para o exterior e a que 

verdadeiramente se vive na intimidade. 

Maria Judite de Carvalho revelou-se atenta à dimensão familiar da velhice embora 

não seja um tema muito explorado na sua obra.  No entanto, a autora revelou-se atenta a 

duas reacções possíveis que a família pode ter para com os seus velhos. Apesar de se 

mostrar sensível e, ao mesmo tempo, revoltada com o esquecimento de que, na 

generalidade, os velhos são alvo por parte dos familiares, a cronista não esqueceu aqueles 

que são acarinhados e bem tratados pela família, demonstrando que o tratamento que é 

dado aos velhos varia de família para família. 

Neste capítulo esperamos caracterizar a relação que as velhas de Maria Judite 

mantêm com a família, embora de uma forma muito superficial, uma vez que, por um lado,  

a maior parte delas não tem qualquer familiar e, por outro, as considerações feitas acerca 

do tema são muitas vezes em tom de comentário por parte da autora nas suas crónicas, 

falando nos velhos em geral e não em particular nas suas velhas. 

Como já tem sido referido ao longo deste trabalho, as velhas de Maria Judite de 

Carvalho são mulheres sozinhas, solteiras ou viúvas e sem filhos (à excepção das 

protagonistas dos contos “A Alta” e “Uma Senhora”, de Seta Despedida, e de “Uma árvore 

e relva verde”, de Tempo de Mercês.) Assim, estas velhas mulheres não têm ninguém com 

quem manter laços familiares, salvo nos casos em que existam sobrinhos ou afilhados, 

como é referido pela autora na crónica “Sobreviventes”, de O Homem no Arame, para 

quem «a amizade que sentem  não é muita, já não é muita»269, ou familiares afastados, 

como é o caso da protagonista do conto “Sentido Único”, de Seta Despedida, que apenas 

possuía uns primos afastados como família, com quem não se relacionam grandemente 

pois «a cidade crescera e era difícil de percorrer por motivos não essenciais. Ela morava 

                                                 
269 Maria Judite de Carvalho, O Homem no Arame, p. 56. 
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longe de todos e não era (nunca fora) um motivo essencial. Os primos, de resto, também 

não o eram»270. 

Nos casos em que as velhas de Maria Judite têm família (quando falamos aqui em 

família estamo-nos a referir aos filhos especificamente), a sua situação parece piorar. Na 

crónica “Velhos”, de O Homem no Arame, Maria Judite de Carvalho faz algumas 

considerações sobre os velhos em relação à família. Para além de se  considerarem inúteis, 

já que a sociedade os pôs de lado, estes velhos «só sabem – sentem – que são (...) pesados 

aos filhos e mais ainda às noras e aos genros. Pesos mortos que têm de ser alimentados, 

vestidos, alojados, suportados»271. Muitas considerações se podem fazer a partir deste 

excerto. A utilização dos dois verbos sensitivos, primeiro o verbo “saber” e depois o 

“sentir”, demonstram a consciência que estes velhos têm da sua condição: sabem, porque 

pensam na sua situação de velhos e têm consciência do que ela significa; sentem, porque 

vivem directamente a má-vontade dos filhos em relação a cuidar deles, o que os fere 

profundamente. Além disso, este excerto explora também a ideia do fardo que os velhos 

constituem para os filhos (e ainda mais para as noras e os genros, para quem, além de 

terem consigo o sogro ou a sogra, com quem as relações muitas vezes não são pacíficas, 

ainda por cima são velhos e sinónimos de maior trabalho), que têm obrigação de alimentar, 

vestir, alojar e suportar. Este termo “suportar” carrega em si um enorme sentido negativo, 

que transmite a má-vontade dos filhos em cuidar dos pais, não vendo solução para fugir à 

situação. Por vezes, o sacrifício é tanto que, como refere a cronista, «há quem julgue que 

tem lugar no céu só porque os alimenta, os veste, os aloja, os suporta»272.  É de realçar a 

gradação significativa dos verbos, que vão desde o mais aceitável – alimentar – até o mais 

negativo – suportar.  Segundo Figueiredo Santos e Fernanda Encarnação ,  o ser idoso 

«passa a ser sentido pela família e pelos amigos como uma carga insustentável num mundo 

complicado, e até como obstáculo à busca de prazer individual dos familiares»273. Note-se 

que em nenhum conto ou crónica, à excepção do conto “Casa de repouso para intelectuais 

e artistas”, de Os Idólatras, é referida como solução o lar da terceira idade, vivendo sempre 

as velhas personagens de Maria Judite de Carvalho sozinhas, em completa solidão e em 

condições quase miseráveis, ou com algum familiar, sendo sempre associada a esta última 

                                                 
270 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 106. 
271 Id., O Homem no Arame, p. 128. 
272 Id., ibid., p. 128. 
273 Figueiredo Santos e Fernanda Encarnação , Modernidade e gestão da velhice, Faro, Centro Regional de 
Segurança Social do Algarve, 1998,  p. 54. 
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situação o sentimento de obrigação resignada por parte de quem acolhe estes velhos e 

como esmola, por parte de quem a recebe. 

A obrigação de cuidar dos mais velhos não se resume em acolhê-los em casa. Há 

outras formas de dependência. Mesmo que não co-habitem no mesmo espaço com o velho, 

a família sente uma certa obrigação em cuidar dos seus velhos, mesmo que não haja entre 

eles laços directos, o que é raro. Na crónica “Sobreviventes”, de O Homem no Arame, 

Maria Judite de Carvalho não passou ao lado daquelas situações em que a família, 

querendo manter a consciência “tranquila”, dá algum dinheiro ao familiar idoso para o 

ajudar na sua vida diária, tirando daí a sua responsabilidade de o acolher em casa, pois 

contribuindo financeiramente já está a cumprir o seu papel: 

 

«O medo de que a sobrinha ou o afilhado deixem um dia de lhes dar aquela mensalidade de 

fome, mas enfim, não têm obrigação, e eu disse esmola porque a sobrinha e o afilhado não 

têm mesmo obrigação, e a amizade que sentem não é muita, já não é muita. Que pode dar-

lhes, em troca, aquela mulher tão velha, à beira da morte?»274

 

 

Um outro aspecto a mencionar é o comum conflito de gerações que se estabelece 

entre os velhos e restante família (filhos e netos) o que faz com que sejam completamente 

estranhos uns para os outros. Isto porque tudo evolui: mundo, mentalidade, sociedade... 

Assim, «dos netos e até dos filhos separa-os um fosso que ninguém procura – para quê -  

estreitar»275, uma vez que os mais velhos não compreendem os novos ideais e formas de 

estar na vida dos mais jovens, enquanto que estes nem sequer tentam perceber o ponto de 

vista dos mais velhos, considerados já ultrapassados e fora do tempo em que vivem. 

Geralmente, os mais velhos têm tendência para ter os olhos postos no passando, sendo 

recorrente a expressão “no meu tempo...”, enquanto que os mais jovens, a quem o passado 

não interessa, têm os olhos postos no futuro, inexistente para os outros. Na opinião de 

Maria João Simões,  «O conservadorismo constitui uma outra atitude recorrentemente 

atribuída aos mais velhos. É mais uma imagem negativa à luz da qual as gerações mais 

novas vêem os mais velhos, e que decorre do facto de os primeiros considerarem o 

                                                 
274 Maria Judite de Carvalho, O Homem no Arame, p. 56. 
275 Id., ibid., p. 128. 
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posicionamento dos segundos como conservador, parado e desactualizado face a novas 

atitudes, novas opções e novos conhecimentos: a velha querela entre novos e velhos»276. 

 Apesar de Maria Judite de Carvalho traçar uma imagem de abandono familiar em 

relação aos velhos, o facto é que nenhum conto a explora. De facto, quando existem 

familiares -  principalmente filhos e netos -  as suas velhas são muito bem tratadas e 

objecto frequente de preocupação. Nas duas crónicas e nos dois contos que, de alguma 

forma, abordam o tema da velhice no seio familiar, todas as protagonistas são muito 

queridas à sua família. A protagonista de “Cena de rua”, de Este Tempo, a quem «na hora 

já tão antiga da atribuição dos dons lhe fora concedido o de ser amada»277, era 

extremamente protegida pela sua família, que a aconselhava a não se incomodar, que tinha 

cuidado para não fazer barulho para não a perturbar. Ela era o que se pode considerar «uma 

velha senhora feliz»278. 

No conto “Uma árvore e relva verde”, de Tempo de Mercês, Júlia rodeia a mãe de 

grandes preocupações com a sua saúde. Preocupa-se com a sua felicidade e encoraja-a a 

concretizar o seu sonho -  uma casa com um palmo de jardim com relva e uma árvore – 

pois sabe que ela não tem muito tempo para o gozar. 

No conto “Uma Senhora”, de Seta Despedida, a protagonista é alvo de grandes 

atenções pois «todos na família tinham o maior cuidado com ela»279. No entanto, esta 

situação de zelo para com esta velha pode justificar-se pela situação económica da 

protagonista. Por outras palavras, muitas vezes é a situação económica que determina o 

tratamento dado aos velhos, não só pela sociedade mas também pela família. Esta ideia vai 

de encontro à opinião de Carmen Lúcia Tindó Secco, segundo a qual «geralmente os 

idosos, quando despojados de bens materiais, são considerados um peso para a família»280. 

 Também a personagem do conto “A Alta”, de Seta Despedida, é querida ao seu 

filho. No entanto, este conto transmite uma visão muito peculiar da relação que uma velha 

mantém com a sua família. Neste conto, as ideias-feitas que possuímos acerca da relação 

que uma velha senhora tem com o seu filho, nora e netos é completamente desconstruída. 

De resto, isto é comum na obra de Maria Judite de Carvalho, como refere Ruth Navas: «Os 

                                                 
276 Maria João Simões, «Velhice dos estereótipos de velhos: ironia em O’Neill e Mário de Carvalho», in 
António Manuel Ferreira (coord.), A luz de Saturno – figurações da velhice, p. 71. 
277 Maria Judite de Carvalho, Este Tempo, p. 235. 
278 Id., ibid., p. 235. 
279 Id., Seta Despedida, p. 100. 
280 Carmen Lúcia Tindó Secco, Além da Idade da Razão. Longevidade e saber na ficção brasileira, p. 76. 
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contos e as novelas relatam-nos histórias que subtilmente estilhaçam as aparências do dia a 

dia»281. 

Este conto narra a história de uma velha professora reformada que se encontra 

hospitalizada depois de sofrer um acidente. Esta parte do conto torna-se um pouco 

ambígua, dando azo a várias interpretações, pois o leitor fica na dúvida sobre que tipo de 

acidente se tratou e se ele foi mesmo acidental ou propositado, numa tentativa de suicídio: 

«lembrava-se de que estivera à porta da paz, que tentara mesmo forçar a fechadura, mas 

que não a tinham deixado ir em frente»282. De resto, a ambiguidade é um traço 

característico dos textos de Maria Judite de Carvalho, como refere Benilde Justo Caniato: 

«As histórias juditianas penetram nas regiões da ambiguidade, onde a imaginação pode 

caminhar sem fronteiras»283. Com a sua ida para o hospital, esta velha senhora parece que 

só aí toma consciência da sua debilidade física: «não, o mais estranho era ela própria, 

aquele seu corpo de súbito tão importante, manejado como se fosse de vidro e pudesse 

quebrar-se a um gesto menos cauteloso»284. A protagonista não entende o porquê de tanto 

trabalho para salvar alguém, ainda por cima uma velha, com um corpo «tão descarnado e 

doente, tão sem esperança»285. 

Para esta mulher o futuro parece não ter qualquer significado: «as moradoras das 

outras camas acreditavam, ou talvez fingissem, em todo o caso diziam-lhe que tinha 

mesmo que se mexer, se não, depois, havia as escaras. Depois? Dava consigo a sorrir ou a 

pensar que sorria. Ora depois»286. 

A protagonista deste conto é portadora de um carácter peculiar, que a torna afastada 

de tudo e de todos por sua livre vontade. Esta velha professora não é muito sociável pois 

«nunca gostara de conversar e menos ainda de ouvir as conversas dos outros»287, o que faz 

com que a sua permanência no hospital seja ainda mais difícil uma vez que «estava 

condenada a escutar as companheiras e as gentes faladoras que as visitavam ao fim da 

tarde»288. Ao mesmo tempo, essa falta de sociabilidade reflecte-se no facto de apenas se 

sentir bem dentro da sua casa pois «só ao entrar a porta da casa, só ao fechá-la, se sentia 

                                                 
281 Ruth Navas, in Maria Judite de Carvalho, Diários de Emília Bravo, contra-capa. 
282 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 64. 
283 Benilde Justo Caniato, A Solidão de Mulheres a Sós, p. 17. 
284 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 64. 
285 Id., ibid., p. 64. 
286 Id., ibid., p. 66. 
287 Id., ibid., p. 64. 
288 Id., ibid., p. 64. 
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tranquila, protegida, quase feliz. Fora sempre assim. Era-o agora»289. É de salientar o 

receio que esta velha mulher tem dos outros, da infelicidade em que vive. Toda a vida fora 

assim, e, agora, velha, ainda mais. Só dentro da sua casa é que ela se sentia protegida dos 

perigos e dos outros. Todos pertenciam a esta categoria, que ela punha de parte, excepto o 

filho.  Podemos dizer que esta mulher se refugia do mundo, que nunca a entendeu e ainda 

menos agora, que é velha. É como se o mundo não lhe dissesse nada, vivendo esta mulher 

apenas em função das suas coisas e do seu filho. É uma velha com um carácter muito 

particular, que gosta das coisas à sua maneira. Perante este comportamento, que o próprio 

filho não entendia, pois já a tentara convencer a ir morar consigo, pois considerava «um 

horror»290, morar sozinha, torna-se fácil compreender que a impossibilidade de continuar a 

fazê-lo  e ter de se mudar para a casa do filho trouxe grandes angústias a esta mulher, que 

«preferia não ir a casa do filho»291 por causa da rebeldia dos netos e da educação que a 

mãe lhes dava. 

Este conto desconstrói por completo a realidade a que estamos habituados. Para os 

avós, os seus netos são tudo. No entanto, isso não se verifica neste conto. Esta velha 

professora não via os netos «como seus netos mas como filhos do filho querido»292. Ela 

não nutria por eles nenhum sentimento positivo, até porque eram crianças «violentas e 

agressivas quando os pais não estavam por perto. Batiam nas pessoas, já lhe tinham batido, 

e ela nem forças tivera para lhes dar uma abanadela»293. Quanto à nora, era a ela que 

atribuía as culpas pelo comportamento dos netos, já que «não sabia educar os filhos, talvez 

fosse mesmo incapaz de o fazer. Era boazinha mas um pouco mole»294. Assim, perante 

este cenário de depreciação dos familiares, esta mulher «quase não podia 

respirar»295quando o filho lhe comunica que iria morar com ele. Para o filho, esta era uma 

boa oportunidade para todos: para ele, para a mulher, para os filhos, e claro, para ela. Em 

último, porque ela era a que menos ganhava coma nova situação. Desta forma, ela estava a 

ser obrigada a deixar a sua «toca protectora»296, as suas coisas, o único sítio em que se 

sentia feliz e protegida de tudo e de todos, para ser “arrastada” para uma realidade que a 

                                                 
289 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 67. 
290 Id., ibid., p. 67. 
291 Id., ibid., p. 69. 
292 Id., ibid., p. 65. 
293 Id., ibid., p. 69. 
294 Id., ibid., p. 69. 
295 Id., ibid., p. 70. 
296 Id., ibid., p. 70. 
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atormentava e da qual procurava fugir: ir morar com os netos. Ela, «que ensinara toda a 

vida crianças, mas que nunca gostara de crianças»297, agora, velha, como castigo, «ia ser 

lançada às crianças»298. Note-se a força expressiva do particípio passado “lançada”. Era 

como se a lançassem às feras, na tentativa de as amansar, chegando ao cúmulo de ter de 

ficar numa «cama no quarto dos miúdos»299. 

Para esta mulher a morte é preferível a ter de sair da sua casa, deixar as suas coisas, 

(que o filho não considera importantes pois não se apercebe da dimensão que eles têm na 

vida da mãe) e ter de ir morar com a família. Ninguém percebia «o horror de perder uma 

guerra e ser refém»300. Refém era como ela se sentia. Refém porque atormentada pelos 

netos, refém porque privada das suas coisas, refém porque obrigada a fazer o que não 

queria.  É de referir que esta velha mulher, quando soube da hipótese de ir morar com o 

filho, «quase não podia respirar»301, de tão transtornada que ficou. Quando tomou 

consciência que tinha mesmo de ir, «resolveu não respirar e ficou muito quieta, à espera do 

fim»302. No entanto, acabou por ter de respirar quando não aguentou mais. A sua 

desistência fê-la compreender que também teria de desistir em continuar a morar sozinha. 

Sem forças  para discutir e recusar a proposta do filho, ela acaba por ceder, resignada, à sua 

nova condição, em silêncio, porque ela toma consciência que perdera a guerra, que dissesse 

o que dissesse ela deixara de ter vontade própria e era comandada pelos mais jovens. Note-

se que o filho trata a mãe como se ela fosse uma criança: «- Não são assim tão importantes, 

pois não?- disse ele sorrindo, como se falasse com uma criança»303. Esta situação é 

frequente na nossa sociedade. Como refere Carmen Lúcia Tindó Secco, «Na mentalidade 

burguesa há a concepção ideológica de tratar o velho como criança pois, assim, fingindo 

cumular o ancião de atenções, na verdade neutraliza qualquer poder que o idoso possa vir a 

ter»304. Os velhos são tratados como crianças, tendo de obedecer às ordens dos mais 

jovens, transformando-os em pessoas sem vontade própria. Quer as crianças quer os mais 

velhos são seres dependentes. É por isso que o vulgo costuma dizer que as pessoas são 

                                                 
297 Maria Judite de Carvalho, Seta Despedida, p. 71. 
298 Id., ibid., p. 71. 
299 Id., ibid., p. 70. 
300 Id., ibid., p. 71. 
301 Id., ibid., p. 70. 
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303 Id., ibid., p. 70. 
304 Carmen Lúcia Tindó Secco, Além da Idade da Razão. Longevidade e saber na ficção brasileira, p. 78. 
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duas vezes crianças: na infância e na velhice, tal como reza o provérbio: De velho se torna 

a menino. 

Através deste conto ficámos com uma outra perspectiva do relacionamento dos 

velhos com a família. Embora neste conto o filho acarinhe a mãe e insista para que vá 

morar consigo, é a velha senhora que não quer, o que acontece muitas vezes na realidade 

porque o idoso sente relutância em perder a sua independência e deixar o seu “cantinho” 

para estar à mercê das ordens dos outros.  A perda da  independência constitui, muitas 

vezes, uma consciencialização do processo progressivo de dependência a que a velhice 

sujeita os indivíduos. Esta dependência, segundo Simone de Beauvoir, «les met à la merci 

d’autrui, et ils la ressentent, même dans les moments où elle ne se fait pas sentir»305.  

Muitas vezes, esta recusa prende-se com o facto de sentirem que vivem com os filhos por 

esmola, como refere a personagem da crónica “Reformada”, de Este Tempo: 

 

«Ter uma pessoa trabalhado a vida inteira para chegar a isto: ficar à esmola dos filhos, 

quando há filhos, naturalmente, e quando eles podem ou querem ajudar»306. 

 

 

Assim, pelo que ficou dito, na obra de Maria Judite de Carvalho as relações entre as 

velhas e a família não são muito exploradas, talvez por a autora não dar grande importância 

ao tema. No entanto, estas mulheres, na generalidade, estão sozinhas no mundo sem ter 

familiares com quem se possam relacionar. Em termos gerais, as ideias que a autora tem 

acerca da velhice no seio familiar é a de abandono, desprezo e diferenças de pensamento 

que  distancia  os idosos e os familiares, tornando preferível viver sozinho. 

 

 

 

3.3. A solidão 

 

 

Como consequência de todo o desprezo e abandono com que as velhas juditianas 

são bombardeadas de todos os lados -  sociedade, família, amigos -  é inevitável que elas 
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306 Maria Judite de Carvalho, Este Tempo, p. 240. 
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sintam que estão a mais no mundo, que «estão a ocupar um espaço indevido»307, já que 

todos as acusam da sua existência. A personagem do conto “Sentido Único”, de Seta 

Despedida,  tinha «aquela incómoda impressão de sobreviver, de sobejar, de estar a mais 

num território que já não lhe pertencia, sobretudo agora que estava reformada, logo 

esquecida»308. Esta mulher sentia na pele todo o esquecimento a que a sociedade a votara. 

Ela sentia que  o mundo já não lhe pertencia e a reforma, como tivemos oportunidade de 

verificar, ainda veio acentuar mais este afastamento dos velhos em relação à sociedade e 

vice-versa. 

Neste mesmo conto, a autora vai mais longe ao referir que esta sensação de já não 

pertencer ao mundo é exclusiva da velhice:  

 

«e dava consigo a pensar se o pai também teria tido aquela sensação de já não ter nada a 

ver, ou tão pouco com o mundo onde morava. Mas não, o pai não podia ter encarado as 

coisas desse modo porque morrera cedo, de repente, como todos os outros. Ainda pertencia 

por inteiro a este mundo quando fora forçado a abandoná-lo»309. 

 

 

Nas restantes fases da sua existência, o ser humano sente que integra o mundo uma 

vez que tem família, amigos, saúde, profissão, objectivos e, mais importante, ninguém os 

põe de parte porque ainda não são velhos. Em suma, tudo razões para viver. Não existindo 

nada disto, a existência torna-se nula e sem qualquer significado. A pessoa torna-se uma 

sombra que vive o dia-a-dia apenas por viver. Para viver nestas condições, torna-se 

preferível a morte, mesmo que seja numa fase em que ainda se faz parte do mundo. 

Desta forma, as velhas de Maria Judite de Carvalho sentem-se intrusas na 

sociedade, e a tal ponto desconhecem o mundo que as rodeia que a autora refere na crónica 

“Velhos”, de O Homem no Arame,  que «parece-lhes às vezes que as pessoas em redor 

falam outra língua, chegaram de outro planeta»310. Também a protagonista de “Uma 

varanda com flores”, de As Palavras Poupadas, «era uma criatura que decerto a idade 

tornara lenta e também indiferente, era possível, ao mundo que a rodeava»311. 

                                                 
307 Maria Judite de Carvalho, Este Tempo, p. 128. 
308 Id., Seta Despedida, p. 103. 
309 Id., ibid., p. 104. 
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311 Id., As Palavras Poupadas, p. 81. 
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A personagem do conto “Adília e as vozes”, de Além do Quadro,  era uma velha 

mulher que já «raramente abria a janela» pois «o que se passava na rua não lhe dizia 

respeito»312. 

A personagem de “George”, de Seta Despedida, Georgina, uma velha mulher de 

setenta anos, chama a atenção para os malefícios da velhice: ver mal, as mãos que tremem 

e, mais importante do que tudo isso, ela refere que «se for um pouco sensata, ou se souber 

olhar em volta, descobrirá que este mundo já não lhe pertence, é dos outros»313. 

Perante este cenário de afastamento de tudo e de todos, o mundo torna-se 

desconhecido para estas mulheres, que se revelam «ignorantes de tudo o que se passa, se 

passou,  talvez venha a passar-se lá-fora, na vida. Não compreendem. Não há quem lhes 

explique»314. Fechando-se em casa, estas mulheres afastam-se do mundo, acabando por 

perder tudo o que se passa lá fora, na vida, já que o que elas têm dentro das quatro paredes 

não pode ser considerado isso mesmo – vida -  pois o tempo parou e elas não continuaram 

a viver. Tal como Maria Judite refere na crónica “Velhinhas”, de Este Tempo, estas 

mulheres «estão neste mundo mas não o conhecem»315. Tal como Carmen Lúcia Tindó 

Secco refere, «o choque gerado pelo descompasso entre o velho e as sociedades que 

valorizam apenas o moderno leva o idoso a sentir-se um estranho em relação a si e ao 

mundo»316. Além do mais, esta sensação de estranheza e de não pertença ao mundo 

também advém do não acompanhamento da evolução dos tempos por parte do idoso, o que 

faz com que se gere um fosso cada vez maior entre a sociedade e os seus idosos. Os 

costumes evoluem, as ideias evoluem, a sociedade evolui. Este comportamento de não – 

acompanhamento que o idoso insiste em ter perante a novidade e que gera um fosso cada 

vez maior entre ele e os “outros”, é evidente na expressão mais do que comum “No meu 

tempo...” que os mais velhos continuamente proferem. Esta expressão denota que o tempo 

presente já não lhes pertence, é dos outros. Seu foi o tempo em que participavam em tudo, 

em que o que os rodeava lhes dizia respeito e compreendiam. Segundo Simone de 

Beauvoir, 

 

                                                 
312 Maria Judite de Carvalho, Além do Quadro, p. 114. 
313 Id., Seta Despedida, p. 42. 
314 Id., ibid., p. 56. 
315 Id., Este Tempo, p. 249. 
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«On voit qu’à peu prés dans tous les domaines, à de très rares exceptions près, le rapport du 

vieillard avec le temps dans lequel il vit s’est prodondément transformé. C’est ce 

qu’exprime la curieuse expression: de mon temps (...) Le temps que l’homme considère 

comme le sien, c’est celui où il concoit et exécute ses entreprises»317. 

 

 

No conto “Sentido Único”, de Seta Despedida, a protagonista considera-se uma 

estranha também pelo facto de todo o comércio à volta da sua residência ter evoluído e já 

não lhe dizer nada: «Na própria rua onde morava, esse vazio. Lojas passadas a outros ou 

fechadas porque o prédio ia ser demolido. Novas lojas onde não entrava porque eram 

agências de viagem ou clubes de vídeo, ou coisas assim»318.  

Perante sentimentos de não-pertença e de deslocalização, consequência do 

tratamento frio e distanciado que a sociedade vota as personagens da cronista, estas velhas 

mulheres acabam por fechar-se em casa, preferindo viver em completa solidão a ter de se 

misturar com um mundo que as ignora e as despreza por completo. Assim, elas 

“escondem-se” na sua casa, vista como uma «toca protectora» que as protege de tudo e de 

todos, acabando por ficar alheias a um mundo que prefere fingir que elas não existem. 

 A grande temática da produção literária de Maria Judite de Carvalho é, sem dúvida 

alguma, a solidão do ser humano. Sozinhas entre a multidão, as personagens da autora 

enfrentam a angústia e o sofrimento sozinhas, embora rodeadas de pessoas. Elas não 

conseguem exprimir por palavras o seu sofrimento, o que lhes vai na alma, preferindo 

guardar para si os seus fantasmas e conter o seu grito. As personagens, na sua maioria 

femininas, enfrentam o destruidor dia-a-dia, sofrem em grande solidão, pois não partilham 

o seu sofrimento com ninguém. Daí o carácter intimista da obra da escritora. 

 As personagens de Maria Judite já nascem condenadas à solidão. Elas são sós, não 

ficam sós devido a problemas de relacionamento com o mundo. A solidão é o seu destino. 

Mesmo que lhe tentem fugir não conseguem pois o que está escrito está escrito. 

 Na obra de Maria Judite de Carvalho, a solidão não escolhe nem a profissão das 

vítimas, nem a sua categoria social, nem o sexo, nem o estado civil.  De igual forma, ela 

não escolhe também a idade, identificando-se na obra da autora personagens solitárias de 

todas as faixas etárias. Assim, sendo um tema recorrente de toda a obra literária de Maria 
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Judite, a solidão é também assunto central na temática da velhice. Como refere José 

Manuel da Costa Esteves, 

 

«Em Maria Judite de Carvalho a solidão habita-se, porque ela é a casa onde se  mora 

(muitas vezes em quartos alugados ou casas sub-alugadas já mobiladas), é a paisagem 

urbana, é o ar irrespirável, é o corpo/invólucro no qual o coração não metaforiza os 

sentimentos, mas onde é apenas um órgão fisiológico que se cansa com o decorrer dos 

anos»319. 

 

 

De facto, as velhas personagens femininas da autora são muito sós por vários 

motivos. Como temos vindo a referir ao longo deste trabalho, com a chegada da velhice, 

estas mulheres são postas de lado por tudo e por todos: pela sociedade, pela família, pelos 

amigos. Toda a rejeição de que as personagens de Maria Judite são alvo reflecte-se no seu 

afastamento em relação ao mundo e na vida de reclusas entre quatro paredes, o que leva, 

inevitavelmente, a uma extrema solidão. 

 Maria Judite explora, de uma forma clara, directa e realista a solidão que trespassa 

a velhice, fase da vida em que o passado é uma referência, o presente uma insignificância e 

o futuro uma inexistência. 

As velhas da autora, para além de velhas, são igualmente muito solitárias, havendo 

uma completa associação dos dois termos, como a autora refere na crónica “Casei com um 

Príncipe”, de O Homem no Arame: « Não era somente muito velha, era também muito 

só»320. Assim, a velhice é automaticamente associada à solidão, devido ao abandono de 

que é alvo de todas as direcções. 

Sem família que as acompanhe nesta fase final da vida, repudiadas por uma 

sociedade onde o jovem é que manda e o velho é desconsiderado porque visto como um 

parasita, ignoradas por amigos quando existentes, ou mesmo privadas deles porque já 

faleceram, estas velhas mulheres vivem os derradeiros dias sozinhas, fechadas em casa, 

vivendo a inexistência a que o mundo as condena apenas porque são velhas. Assim, por 

exemplo, as protagonistas das crónicas “Na rua”, de Este Tempo, que era «náufraga na vida 
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 92



A dimensão social da velhice: as «velhas» e o mundo 
 

e só no mundo»321 e “À espera”, da mesma colectânea, que era «só no mundo e ficou 

esquecida»322. 

A crónica “A voz”, de O Homem no Arame, transmite uma visão muito particular, 

realista e única acerca do extremo a que a solidão chega.  Depois de mais um dia igual a 

muitos outros, sem objectivos desde que a reformaram, a protagonista depara-se com uma 

dura realidade. Durante todo o dia realizou as suas tarefas em completo silêncio porque 

morava sozinha, saiu para ocupar o tempo e continuou sem falar com ninguém, tentou 

telefonar a duas amigas sem sucesso, até que «ela se deu conta de que tinha sido 

vergonhosamente roubada de algo muito importante: a sua voz»323. A solidão desta mulher 

assumiu uma proporção tal que ela nem chegava a dizer uma palavra sequer durante o dia 

todo pois não tinha a quem a dirigir. Assim sendo, era como se lhe tivessem roubado a voz 

pois ela sentia-se privada do seu uso. 

Para estas velhas mulheres da cronista, a solidão é um mal sem solução, uma vez 

que é irremediável: é impossível arranjar companhia com familiares e amigos que não 

existem, ou, se existem, os ignoram por completo; e é impossível reatar relações com uma 

sociedade que se esforça por esquecer que elas existem. No entanto, no conto “George”, de 

Seta Despedida, a protagonista, de meia idade, George, quando confrontada com a futura 

situação de  solidão familiar e social que a velha Georgina  lhe expõe, considera haver uma 

solução que combate tudo isso: o dinheiro. Para esta mulher, que não vive ainda os 

tormentos da solidão porque ainda não foi atingida pela velhice, o dinheiro é resposta para 

tudo, inclusivamente a solidão, pois ela considera que «com dinheiro ninguém está 

totalmente só, ninguém é totalmente abandonado»324. Georgina, futura George, confessa 

viver muito só, fruto do seu afastamento da família, apesar de ter muito dinheiro, o que se 

depreende pela «carteira preta, cara»325. Ao chegar a velhice, como prognostica Georgina, 

George  verá a dura realidade das coisas. O dinheiro não pode comprar felicidade e 

companhia, pelo  menos de coração e verdadeira.  Tal como refere, e bem, Carmen Lúcia 

Tindó Secco, «a riqueza não preenche os vazios das profundezas humanas»326.  
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Já aqui referimos que a protagonista do conto “Uma Senhora”, de Seta Despedida, 

é a única  personagem que Maria Judite refere possuir amigos e uma das únicas que é 

rodeada por familiares que a amam, o que  pode justificar-se pela boa situação económica 

em que esta personagem se encontra, sendo que o dinheiro transforma estas pessoas em 

parasitas que têm cuidados, não com a mulher, mas com o dinheiro que ela representa. 

Perante tão profunda e dura solidão, algumas personagens de Maria Judite mantêm 

relações afectivas com algum objecto, planta ou animal, que as ajuda a amenizar a solidão 

interior e exterior que sentem: interior porque são sozinhas num mundo cheio de gente; 

exterior porque nenhum ser deste mundo povoado de gente se aproxima ou vive em redor 

delas. Tal como Maria Judite refere na crónica “Sobreviventes”, de O Homem no Arame, 

estas mulheres «têm um gato, têm uma gaiola com um pássaro que lhes corta a solidão, 

têm um vaso com uma planta que não se esquecem de regar»327. Também a  protagonista 

de “Uma varanda com flores”, de Palavras Poupadas, possuía um gato e flores. Adília, a 

protagonista de “Adília e as vozes”, de Além do Quadro, mantinha uma relação de 

dependência com um rádio, que era para ela  «Deus e os seus santos, a família que partira, 

toda a gente, o mundo»328. De tal forma esta mulher era dependente do seu rádio, cujas 

vozes eram a sua única companhia, que, quando se vê privada dele, e logo numa época tão 

crucial como o Natal, época em que a solidão se torna maior quando não há família com 

quem festejar, ela morre de desgosto e de solidão.  

A solidão que estas mulheres enfrentam é de tal forma profunda que o ambiente em 

que vivem é de completo silêncio, sendo notório qualquer ruído, por menor que seja,  

assumindo grandes proporções.  Estes ruídos, insignificantes e comuns para qualquer um, 

quebram a rotina do silêncio destas mulheres. A personagem de “Sentido Único”, de Seta 

Despedida, ouve durante o dia e a noite os móveis a estalar: «Estalavam como doidos 

aqueles velhos móveis, principalmente nas noites de verão, principalmente a cómoda»329. 

O silêncio que se vive na casa da protagonista de “Uma varanda com flores”, de 

Palavras Poupadas, é quebrado de vez em quando por uma mosca, que chama a sua 

atenção e a do gato: 
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«Uma grande mosca azulada bateu para além das cortinas no muro invisível mas 

tão luminoso, agitou-se, escorregou pela vidraça num desvairamento de asas metálicas, e o 

gato arrebitou, interessado, as pequenas orelhas cinzentas. (...)  

Mas o ruído cessou. O insecto, depois de esvoaçar rente ao chão, poisara decerto 

em qualquer móvel ou no papel de flores escuras que forrava as paredes. E tudo ficou outra 

vez mergulhado em silêncio»330. 

 

 

 Desta forma, traídas pela família, pela sociedade, pelos amigos e até pelo próprio 

corpo – causador de toda a repulsa suscitada nos outros – as velhas juditianas optam por 

uma vida de solidão a sós antes do fim, fechando-se na que consideram «toca protectora», 

onde estão a salvo dos acusadores olhares da sociedade, do sentimento de obrigação 

estampado no rosto dos familiares, desculpando-se da sua imagem envelhecida e 

debilitada. Assim, vão construindo à sua volta um grande fosso que as separa 

progressivamente dos “outros”, tornando-se impossível qualquer aproximação e co-

existência. À solidão está associada, inevitavelmente, a ausência de contacto com o mundo, 

tal como refere Claude Olievenstein: 

 

«A velhice é, pois, esta viagem de dois rostos: um, o da solidão, infinitamente mais 

doloroso do que o outro, o da relação com os demais»331. 

 

Podemos dizer que as velhas de Maria Judite de Carvalho vivem numa solidão a 

sós e não numa solidão em companhia332. Falamos de solidão a sós uma vez que este 

sentimento resulta da ausência dos outros. Estas mulheres vivem completamente sozinhas 

pois o mundo afasta-se delas e elas do mundo. No entanto, ao considerarmos os textos de 

Maria Judite na sua totalidade, podemos considerar que as personagens vivem numa 

solidão em companhia333. Estas personagens, quer se trate de mulheres ou de homens, 

                                                 
330 Maria Judite de Carvalho, As Palavras Poupadas, p. 82. 
331 Claude Olievenstein, A Arte de Envelhecer, p. 19. 
332 Estas expressões, solidão a sós e solidão em companhia foram utilizadas por Maria Judite de Carvalho na 
crónica “Science fiction”: «Fechar por umas horas os velhos e novos livros que nos falam da vida e da morte 
– da nossa vida e da nossa morte -, do amor e do ódio tais como os conhecemos, da solidão a sós ou em 
companhia.» (Maria Judite de Carvalho, A janela fingida, p. 51.) 
333 Gil, personagem de Havemos de rir?, sofre deste tipo de solidão afirmando: «Desculpe. Eu, por exemplo, 
habituei-me à solidão em companhia, estou de fora a apreciar». (Maria Judite de Carvalho, Havemos de rir?, 
p. 73. )  
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mesmo rodeadas de Tanta gente, sofrem de uma profunda solidão interior.  Exemplo disso 

são as seguintes palavras do pai de Mariana, de Tanta Gente, Mariana:  

 

«- Também deste por isso -  disse brandamente. -  Também deste por isso. Há gente que 

vive setenta e oitenta anos, até mais, sem nunca se dar conta. Tu aos quinze...Todos 

estamos sozinhos, Mariana. Sozinhos e muita gente à nossa volta. Tanta gente, 

Mariana!»334

 

 

 Não é de estranhar que, perante toda a desconsideração, abandono e solidão a que 

estas velhas mulheres estão sujeitas lhes passe pela cabeça o desejo suicidário. Maria 

Judite de Carvalho não descurou este acto de desespero, resultado de uma vida que já não 

faz sentido  existir. 

 Uma das personagens do conto “Uma Senhora”, de Seta Despedida,  considerada 

«uma das mais velhas e sós e sem futuro»335 suicidou-se depois da loja onde trabalhara 

mais de trinta anos abrir falência. Note-se a repetição da conjunção copulativa para denotar 

as três condições miseráveis que levaram ao suicídio desta personagem: era velha, só e sem 

futuro, tudo razões para tornar a vida insignificante e sem sentido, sendo preferível a 

morte. O suicídio, juntamente com homicídio, é também a solução encontrada pelo 

protagonista de “A sombra da árvore”, de As Palavras Poupadas. Atormentado com a 

ideia de morrer repentinamente e ter de deixar a mulher entrevada entregue a si própria, o 

protagonista deste conto decide que o melhor seria morrerem ambos ao mesmo tempo. 

Ignorado pelos amigos que múltiplas vezes lhe ofereceram ajuda caso precisasse, este 

velho homem não encontrou uma palavra amiga que lhe dissesse «“Deita-te para morrer, 

velho, e morre sossegado que ela não passará fome, não ficará para aí abandonada, não irá 

ter a qualquer asilo...”»336. A tentativa de suicídio-homicídio levada a cabo por este 

homem, que consistia em acender um fogareiro no quarto onde estaria juntamente com a 

esposa e calafetar bem as entradas e saídas de ar de modo a sufocarem com o fumo, saiu 

gorada uma vez que a mulher acabou por sobreviver e ele por morrer pois o seu coração 

chegara ao fim da viagem. 

                                                 
334 Maria Judite de Carvalho, Tanta Gente, Mariana, p. 18. 
335 Id., Seta Despedida, p. 100. 
336 Maria Judite de Carvalho, As Palavras Poupadas, p. 98. 
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 Por tudo o que ficou dito, a velhice, na obra de Maria Judite de Carvalho, é vista 

com bastante amargura, apresentando nada mais que contrariedades, sem ser apontado 

nada de positivo, de tal forma que culmina numa profunda solidão e, sem alguns casos, em 

suicídio, pois é uma fase da vida marcada  pelo constante sofrimento. 
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 Pelo que tivemos oportunidade de verificar, definir o termo “velhice” não pode ter 

como único fundamento elementos biológicos pois devem ter-se em conta igualmente 

elementos sociais, individuais, familiares e  económicos. 

 Maria Judite de Carvalho teve em conta cada uma destas componentes ao abordar 

na sua obra a velhice do ser humano. Vimos de que forma é que condicionantes físicas, 

psicológicas, sociais, familiares e económicas contribuem para a formação de diferentes 

perspectivas e juízos de valor acerca desta etapa da vida, considerada por Maria Judite a 

fase de todas as desesperanças. 

 Assim, havendo várias formas de encarar a velhice, constatámos que na obra da 

contista esta última fase da vida é encarada com bastante negatividade em todos os 

aspectos. As mulheres da obra da autora vêem na velhice um acumular de degradação a 

todos os níveis, o que as leva a enfrentar os derradeiros dias num ambiente de tristeza, 

revolta e desamor. 

 Através do estudo feito acerca da velhice feminina na obra de Maria Judite de 

Carvalho, podemos delinear um esboço das velhas juditianas. Assim, estas mulheres são, 

na verdadeira acepção da palavra, velhas, não idosas, na generalidade solteiras ou viúvas, 

sem filhos, tendo desempenhado diferentes profissões. A descrição física que a autora faz 

das suas velhas revelou-se bastante cruel e desumana, no que resultaram retratos grotescos 

mas, simultaneamente, dotados de um realismo impressionante. Assim, são mulheres que 

apresentam um corpo bastante fragilizado, descarnado, feio e doente. A forma como elas 

encaram a erosão do seu corpo varia consoante as condições económicas que possuem, 
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embora sejam, no geral, velhas que vivem quase na miséria, o que não lhes permite 

quaisquer gastos com a sua imagem exterior. 

 Velhas, a ruir por todos os lados, as mulheres juditianas habitam casas à sua 

imagem, também muito degradadas e feridas pelo tempo. O mesmo se verifica com os 

objectos inseridos nestas casas, que denunciam também marcas de velhice, constituindo 

cada um deles um legado especial de uma vida para estas personagens. 

 As velhas juditianas são repudiadas pela sociedade, que as vota a um esquecimento 

profundo que as fere ainda mais do que a própria velhice. Associada à reforma, a sociedade 

afasta estas velhas mulheres do mundo do trabalho, fazendo com que elas se sintam, 

inevitavelmente, como uma classe à parte, sendo a inutilidade a sua imagem de marca.  

 A maioria destas velhas mulheres não tem família e, quando ela existe, as relações 

não são pacíficas, pois as anciãs são vistas como uma carga insustentável. Também os 

amigos, quando existem, descuram as relações de amizade, evitando preocupações e 

incómodos. 

É de notar que em nenhuma situação é associada a estas mulheres a experiência de 

vida e sabedoria, que durante muitas décadas foi motivo de respeito e de admiração por 

parte da sociedade. À excepção da personagem, masculina, do conto “Gretchen”, de Os 

Idólatras, da qual se diz que «era, porém, o mais velho e talvez o que mais sabia»337, em 

nenhum outro caso é dada importância a este aspecto, que reflecte a própria maneira da 

sociedade tratar os mais velhos, não lhes reconhecendo o papel de sábios. 

 Desta forma, as velhas juditianas, apresentando um corpo cercado de ruína que 

evidencia a sua velhice, afastadas e esquecidas pela sociedade, na maior parte sem família 

e sem amigos, sozinhas, acabam por fechar-se em casa, onde a solidão se torna cada vez 

mais insustentável. 

 Em suma, na obra de Maria Judite de Carvalho a velhice feminina é considerada 

«um crime», pois constitui um atentado a toda uma vida e a idade de todas as 

desesperanças, pois o futuro é praticamente inexistente. Estas mulheres não temem a morte 

uma vez que, na maioria dos casos, ela constitui uma libertação de uma vida que não tem 

mais por onde ser vivida. Em alguns casos, a morte é mesmo procurada pelas velhas 

personagens através do suicídio. 

                                                 
337 Maria Judite de Carvalho, Os Idólatras, p. 117. 
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 Assim, apresentando uma escrita que se caracteriza por uma impressionante 

simplicidade mas que, apesar das poucas palavras, consegue transmitir a mais profunda e 

complexa das realidades, Maria Judite narra as dificuldades e os tormentos com que a 

velhice presenteia a existência das suas personagens femininas. As transformações físicas 

que a velhice comporta marcam profundamente a forma de estar na vida destas 

personagens, numa sociedade em que a reforma constitui um envelhecimento muito mais 

degradante em termos psicológicos do que a erosão do corpo propriamente dita. Desta 

forma, envelhecimento biológico e social unem-se num processo que apenas traz mágoa e 

sofrimento à existência das velhas juditianas. 

 De facto, se fosse necessário associar três sentimentos à forma como a contista 

aborda o tema da velhice na sua obra, optaríamos, sem sombra de dúvida, pelo 

pessimismo, amargura e crueldade. Em nenhuma situação é associado a esta fase da vida 

qualquer sentimento positivo. Esta fase da vida nunca é motivo de alegria para estas 

personagens, o que reflecte uma certa inconformidade por parte de Maria Judite em aceitar 

toda a degradação e esquecimento a que a sociedade vota os seus velhos. 

 Se, à primeira vista, podemos considerar que a obra de Maria Judite de Carvalho 

constitui um tratado anti-velhice, que em tudo se contrapõe ao Elogio da Velhice, de Paulo 

Mantegazza, ou ao De Senectute, de Cícero, um estudo mais atento classifica-a como uma 

obra extremamente realista, sem eufemismos e imagens simpáticas acerca da velhice, pois 

não pretende camuflar o verdadeiro teor das coisas. Ao caracterizar de forma tão cruel e 

desumana a velhice, Maria Judite de Carvalho terá como intuito chamar a atenção para o 

que está errado na forma como ela é encarada e tratada, numa tentativa de levar a pensar e 

modificar comportamentos.  Estamos de acordo com Benilde Justo Caniato quando diz que  

«extraindo do dia-a-dia a inquietação que ficou sedimentada nos inconscientes de suas 

personagens, a escritora não procura justificar-lhes os casos, nem solucionar-lhes o 

conflitos»338. Esta mesma opinião é partilhada por Maria de Lurdes Gouveia da Costa, 

segundo a qual  

 

«Apesar de todo um denso pessimismo, de um desespero progressivo, da 

perturbação  da vida de cada uma das personagens de um estado de permanente isolamento 

no meio dos outros, de uma passividade exterior, as personagens femininas de Maria Judite 

                                                 
338 Benilde Justo Caniato, Solidão de mulheres a sós, p. 20.  
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são um grito. (...) Não dá receitas nem faz curativos. Diagnostica a doença, aponta causas, 

obriga-nos a pensar. 

Não pode considerar-se a obra de Maria Judite como arte pela arte. É a arte pela 

vida e através da vida. Não indica uma correcção para esta, mas sugere-a por esse grito»339. 

 

 

 É nossa opinião que, ao abordar de forma tão fria e desumana a velhice, Maria 

Judite de Carvalho teve como objectivo dar conta do tratamento comum que a sociedade 

tem para com os seus velhos. A cronista conseguiu “pintar” muitíssimo bem as mulheres 

que passam por esta fase da vida, tendo em consideração a imagem que elas próprias têm 

de si e a que os outros delas fazem. A última colectânea por si publicada, Seta Despedida, 

é a que mais alude ao tema da velhice, não sendo de estranhar esse facto, uma vez que a 

autora vivia nessa altura a velhice na primeira pessoa.  

Os textos de Maria Judite podem ser considerados um protesto, assumindo uma 

função sociológica que alia o valor estético ao valor interventivo da escrita, contribuindo 

para uma visão realista e profunda dos problemas que marcam a sociedade.  Este protesto, 

segundo Baptista-Bastos «(...) nunca assume o afirmativo -  mas é sempre determinativo. A 

sua acusação nunca adquire a tonalidade declamatória -  mas é sempre provocatória, 

porque em ambos, protesto e acusação, reside a descrição iluminante de uma classe, ou, se 

o desejarmos, o conceito moral de definir um estrato social em que os seus componentes 

destruem outros (os outros) para se libertarem do caos e da ambiguidade que se recusam a 

admitir neles próprios»340. 

Da associação da debilidade que a velhice arrasta consigo, e que Maria Judite viveu 

directamente, ao tratamento desumano com que  a sociedade trata os seus velhos, 

resultaram textos belíssimos, profundos, caracterizados pela sua simplicidade formal, onde 

nenhuma palavra é usada desnecessariamente. 

 

 

 

 
                                                 
339 Maria de Lurdes Gouveia da Costa, Imagens da mulher e reverso simbólico de Maria Judite de Carvalho, 
Dissertação de Mestrado, Universidade de Coimbra, 1987, p. 191.  
340 Baptista-Bastos, «Maria Judite de Carvalho: uma ternura magoada» in Maria Judite de Carvalho, A Janela 
fingida, p. 12.  
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