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DUAS VELHINHAS DIANTE DO MUNDO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE 

“A AVÓ, A CIDADE E O SEMÁFORO”, DE MIA COUTO E “O GRANDE 

PASSEIO”, DE CLARICE LISPECTOR 
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Resumo  

A condição feminina vem sendo representada na literatura, nos últimos anos, de modo 

bastante recorrente. O tratamento dado à mulher apresenta várias nuances: ora a traz 

vencendo preconceitos, ora ainda submersa no mundo de dominação, ora vivendo uma 

situação de igualdade e protagonismo de sua vida. Quando a personagem feminina é 

uma velha, o leque de vivências não é mais tão amplo. Discutiremos, nesta 

comunicação, duas perspectivas de representação da velhice feminina nos contos 

indicados, destacando as peculiaridades como cada autor apresenta seu personagem, a 

linguagem utilizada para retratá-las, bem como aspectos do contexto cultural em que as 

narrativas se colocam. Também será feita uma proposta de abordagem das duas 

narrativas no âmbito da sala de aula, visando a uma discussão sobre a condição da 

mulher idosa tanto no contexto social quanto no familiar. Como embasamento teórico, 

recorreremos às reflexões de Ecléa Bosi (1994) e Sonia Mascaro (1997), sobre a 

condição do velho na sociedade contemporânea, com destaque para a vivência da 

solidão. Quanto à abordagem comparativa, nos respaldamos em reflexões de Tânia 

Franco Carvalhal (2003), com destaque para a compreensão da disciplina não mais de 

uma perspectiva que visa evidenciar “influências”, e sim naquela segundo a qual o 

comparatista deve enfatizar mais “as relações de valor” (rapports de valeur) em 

detrimento das “relações de fato” (rapports de faits).  
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1. O enredo de cada conto 
 

 

“A avó, a cidade e o semáforo”, de Mia Couto, narra a história de Ndzima, uma 

senhora que decide acompanhar o neto à cidade, numa viagem que ele ganhara do 

Ministério da educação como prêmio por ser melhor professor rural. A decisão fora 

tomada após a senhora se certificar de que o neto ficaria hospedado em um hotel – 

“casa” cujos espíritos protetores eram desconhecidos; além disso, não sabia quem 

arrumaria sua cama, nem quem prepararia a comida do neto. Disposta a suprir essas 

necessidades, às quais estava acostumada, a senhora parte com o neto para a cidade. Lá 

chegando, “faz amizade” com os funcionários do hotel, que a permitiram entrar com um 

balaio de galinhas. Enquanto o neto está envolvido com atividades de trabalho, a avó 
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distrai-se com os mendigos dos semáforos e também torna-se pedinte, como eles. 

Chegado o dia da partida, Ndzima recusa-se a voltar para sua aldeia com a justificativa 

de que “Lá, na aldeia, estou [está] mais sozinha” (p. 128); assim prefere a vida de 

pedinte nos semáforos, cujas luzinhas amarelas e vermelhas lhe fazia muito bem porque 

lhe faziam lembrar o velho quintal iluminado pela fogueira.” 

 “O grande passeio”, de Clarice Lispector, narra a história de uma velha 

senhora chamada Margarida. Chegada do Maranhão recentemente, a personagem vive 

no Rio de Janeiro, “no quarto dos fundos de uma casa grande, numa rua larga cheia de 

árvores, em Botafogo”. Mocinha não sabe muito bem como chegou a esta casa, mas o 

fato é que vive de favor, e tem o “estranho” hábito de levantar-se na madrugada e sair 

para passear pela cidade. Quando a família, que lhe “adotara”, se deu conta de que 

Mocinha estava naquela casa a tanto tempo, resolveu livrar-se dela enviando-a para a 

casa de um parente em Petrópolis, onde fora mal recebida. Com a justificativa de que lá 

também não poderia ficar, Arnaldo, o dono da casa, dá-lhe uma quantia em dinheiro e 

envia-lhe de volta para a casa de sua mãe no Rio. Com o dinheiro na mão, Margarida 

agradece e sai, mas antes de pegar o ônibus de volta, resolve passear pelas estradas de 

Petrópolis, pois, para ela, a estrada era mais bonita que o Rio de Janeiro. Após andar 

longo tempo, a personagem encosta-se no tronco de uma árvore para descansar e morre.  

 

 

2. Estabelecendo relações  

 

Carvalhal (2003), refletindo sobre as novas feições que a intertextualidade 

vem assumindo ao longo do processo de elaboração dos textos, afirma que “a noção de 

intertextualidade nos permite incluir as anônimas práticas discursivas da cultura como 

elementos que permitem a uma obra produzir efeitos de sentido”. Desse modo, alguns 

textos estariam interligados não mais a outros textos, os ícones/cânone, e sim a textos 

(práticas discursivas) elaborados culturalmente. Diante desse fato, a estudiosa 

considera que esse novo modo de entender a intertextualidade “contribui também para 

que o comparatista menospreze as „relações de fato‟ (...) por „relações de valor‟ 

(rapports de valeur), cuja comprovação será textual e não histórica.” (CARVALHAL, 

2003, p. 77)   
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Nos dois contos, cujos enredos foram apresentados anteriormente, um primeiro 

aspecto que salta aos olhos é a presença de duas mulheres velhas como personagens 

principais. No entanto, algumas singularidades as diferenciam, vejamos:  

No conto miacoutiano: o narrador está em primeira pessoa refere-se à 

personagem de diferentes modos, como: “Vovó Ndzima”, “a avó”, “a minha mais-

velha”, “vovó”. Ao longo da narrativa, através das falas do narrador e da própria 

personagem, o leitor vai tendo acesso à sua cultura, suas crenças e a um dos dilemas 

que enfrenta com a velhice: a solidão. Uma vez com o neto, a personagem se põe a 

discutir com ele quando o assunto envolve as tradições, questionando os modos de ser 

da cidade.  

Para a velha senhora, o semáforo, suas luzes, assume um papel importante na 

vida de Ndzima, qual seja fazer a personagem rememorar os tempos em que vivia na 

aldeia, quando as pessoas juntavam-se ao redor da fogueira para ouvir e contar 

histórias. Mais ainda, é justamente naquele lugar que agora ela encontra  

Em “O grande passeio”, a história é narrada em terceira pessoa, por um 

narrador que parece ser a única criatura que se compadece da situação da protagonista. 

Isto é revelado pelo modo como ele a trata e pelos adjetivos atribuídos a ela: “a velha 

senhora”, “velha sequinha...doce e obstinada”, “quando lhe perguntavam o nome, dizia 

com a voz purificada pela fraqueza e por longuíssimos anos de boa educação”. Uma 

vez instalada na casa de pessoas que mal conhecia, habitando o quartinho dos fundos, 

sobre nada Margarida questionava: sua cama dura e desconfortável, a pouca comida 

que recebia... Este seu silêncio é indício de sua solidão, da “desimportância” que tem 

para a “família”, para a sociedade. Além do que, ser colocado no quartinho dos fundos 

revela, de forma explícita, a exclusão a que o velho é submetido. Com a notícia de que 

faria uma viagem, a Petrópolis  “...no corpo endurecido o coração se desenferrujara 

todo seco e descompassado, como se ela tivesse engolido uma pílula grande sem água” 

(p. 14)  

 Na narrativa clariceana, percebe-se que a personagem merece, até certo ponto, 

a compaixão dos mais jovens, quando estes lhes oferecem um lar. Por outro lado, 

oferecer um lar não significa dotá-lo de atenções, mínimas que sejam, que alguém com 

mais idade necessita. Nesse sentido, as palavras de Bosi (1994, p. 78) são bem 

pertinentes, quando a estudiosa, refletindo sobre a situação do velho nas sociedades 

industriais, afirma que  
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A característica da relação do adulto com o velho é a falta de 

reciprocidade que pode se traduzir numa tolerância sem o calor da 

sinceridade. Não se discute com o velho, não se confrontam opiniões 

com as dele, negando-lhe a oportunidade de desenvolver o que só se 

permite aos amigos: a alteridade, a contradição, o afrontamento e 

mesmo o conflito.   

 

Em “O grande passeio”, percebe-se essa falta de reciprocidade tanto da parte dos 

adultos da casa quanto dos mais jovens. Em “A avó, a cidade e o semáforo”, o neto é a 

única pessoa que designa tempo e atenção à velha senhora. Apesar disso, ela se sente 

solitária. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos dois contos selecionados para este trabalho, as personagens velhas que 

protagonizam as narrativas vivenciam experiências comuns: a primeira delas, a solidão, 

nasce, sobretudo, do isolamento (em Clarice) e da não continuidade das tradições (em 

Mia Couto). Numa tentativa de resolver essa questão, ocorre a segunda experiência 

comum: a viagem. No conto de Mia Couto, é através da viagem, do contato com a 

cidade, com pessoas que partilham da mesma condição social que a personagem que ela 

encontra um bálsamo, preferindo então abandonar sua terra natal. 

Já em “O grande passeio”, sem uma terra para onde voltar, ou alguém a quem 

recorrer o destino da personagem é resolvido da forma mais trágica; sem qualquer outro 

artifício que alivie sua exclusão, a morte, nesse caso, parece a única alternativa viável 

para o personagem. 

Nas duas situações retratadas, percebe-se uma profunda mudança no papel que 

os velhos têm na sociedade capitalista. O valor da velha, o seu desejo de contar história 

são completamente ignorados, de partilhar crenças, tradições. O não ter espaço para 

narrar, para transmitir sua experiência, seu saber do mundo é um tipo de silenciamento 

doloroso para o velho. Essa ausência de lugar e de ouvinte gera uma reação dura e 

simbólica da personagem, que favorecerá seu retorno e o consequente esquecimento por 

parte dos seus ou o fato de tornar-se uma fonte de mangofa. 

Embora as duas narrativas estejam em contextos diversos, possibilitam observar 

a condição do velho – homem ou mulher – como aquele/a que não tem mais um valor – 

por que não produz? Por que não tem mais um papel, como criar netos, etc? – e está, 

portanto, marcado pela solidão no momento em que mais necessite de afeto, de atenção? 
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E esta condição, como mostram os dois contos, se configura tanto em grupos 

emergentes – o caso da velha – quanto em grupos mais pobres – no caso do velho. Os 

dois contos nos fazem refletir sobre a desumanidade a que a sociedade contemporânea 

tem para com os idosos. Com linguagem poética, com bastante concisão, somos 

colocados diante de situações que revelam as fragilidades das relações humanas nos 

tempos atuais. 
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