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Porque sempre há quem diga 

no meio da minha alegria: 

“põe o agasalho” 

“tens coragem?” 

“por que não vais de óculos?” 

Adélia Prado1 

 

Dar centralidade ao cuidado não significa deixar 

de trabalhar e de intervir no mundo. Significa 

renunciar à vontade de poder que reduz tudo a 

objetos, desconectados da subjetividade humana. 

Leonardo Boff2 

 

 

Introdução 

 

A poetisa Adélia Prado é conhecida por sua obra tematizar, tanto em prosa 

quanto em poesia, realidades do cotidiano, tais como a vida nas pequenas cidades, os 

acontecimentos no seio familiar, as relações sociais prosaicas, o encontro entre o 

humano e a natureza, a dessacralização de temas religiosos e eróticos, entre outros. Tais 

temas e tratamento estético fazem com a essa senhora de oitenta anos saia, via literatura 

e o corolário advindo desta prática, de sua pequena Divinópolis, em Minas Gerais, e 

ganhe o Brasil inteiro e outros países já traduzem e leem sua obra. 

De seus temas marcantes pelo olhar detalhado sobre a estética das coisas 

menores, acompanhamos aqui três poemas que tratam da representação do 

envelhecimento e da velhice e suas disposições nas estratégias de cuidado humano que 

damos e recebemos quanto a esta fase do desenvolvimento humano. Literatura aqui, 

pois, é vista com um fenômeno cultural mais abrangente do que apenas produto estético 

produzido e recebido apenas pelo enfoque formal e/ou estrutural que o insula no que 
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seria o campo da arte sem finalidade. Literatura e as demais artes são vistas, pois, como 

dispositivos linguísticos criados e criadores de dimensões estética, social e política, no 

qual há uma espécie de intencionalidade de tratamento temático e consequentemente 

certo desejo de deslocar dinâmicas e constituições sociais empíricas e pragmáticas 

diante do tema específico. 

 

Jogos de interesses pessoais e coletivos na fase da velhice 

 

  Mesmo não sendo uma pessoa ainda idosa quando escreve e consolida sua obra 

poética, Adélia Prado nos transmite uma singular preocupação com o tema. A poetisa 

costuma tratar, em sua obra, de pessoas idosas (ou em processo de envelhecimento), tais 

como seus familiares mais velhos, pai, mãe, avós, entre outras pessoas idosas de suas 

relações próximas e também das distantes, além de si mesma perspectivada por esta 

passagem natural do tempo. 

 Ao contrário de uma habitual visão cética sobre a velhice e seus derivativos na 

vida humana, Adélia Prado encaminha-se para a construção de um campo existencial 

otimista em relação às modalidades/tecnologias relativas ao cuidado que se deve ter 

com a pessoa idosa e com o entorno social e político que conforma tal pessoa. Cuidado 

aqui é visto como o conhecimento e a utilização de saberes, mecanismos, práticas e 

posicionamentos quanto à forma de preservar, de manter, de assegurar condições para 

que a pessoa idosa tenha condições psicofísicas necessárias para de modo digno passar 

por essa fase de cunho pessoal e social, que é a última fase de sua evolução.  

 A situação de interesse que seus poemas, aqui escolhidos para análise, 

demonstram em relação à velhice é instigante e ousada. O eu lírico entra no jogo 

sociopolítico que valoriza este estágio vivencial e procura compreendê-lo da melhor 

forma possível. 

Sobre a ideia de interesse, como posição crítica e ativa do agente social, 

acompanhamos as reflexões do sociólogo francês Pierre Bourdieu, que é atento e 

pragmático quanto aos nossos envolvimentos em nossos dinâmicos tecidos sociais: 

 

  



 

 

O sociólogo francês Pierre Bordieu esclarece-nos mais sobre a noção de 

interesse, que pertence ao campo semântico do conceito de illusio; sendo que  este 

termo, mesmo tendo a conotação um tanto esquecida através da etmologia, pertence ao 

campo semântico da palavra interesse. Para ele: 

 

A illusio  é estar preso ao jogo, preso pelo jogo, acreditar que o jogo 

vale a pena ou, para dizê-lo de maneira mais simples, que vale a pena 

jogar. De fato, em um primeiro sentido, a palavra interesse teria 

precisamente o significado que atribui à noção de illusio, isto é, dar 

importância a um jogo social, perceber que o que se passa aí é 

importante para os envolvidos, para os que estão nele. Interesse é 

"estar em", participar, admitir, portanto, que o jogo merece ser jogado 

e que os alvos engendrados no e pelo fato de jogar merecem ser 

perseguidos; é reconhecer o jogo e reconhecer os alvos.3 

 

 

 A idéia então de illusio pode nos esclarecer como jogamos nossos variados e 

intricados jogos sociais, demonstrando interesses próprios e as conexões destes 

interesses com os interesses coletivos. Estamos, portanto, dentro de alguns jogos, 

conhecemos suas regras, por vezes. E por muitas vezes não temos esses necessários 

conhecimentos dos hábitos, valores e crenças, criados de modo histórico e que norteiam 

nossas vidas cotidianas.  No caso do envelhecimento e da velhice, sabemos que todos 

nós jogamos o tal jogo, tendo consciência pragmática dele ou ficando alienados diante 

de uma sociedade produtivista que valoriza quase exclusivamente as produções 

econômicas (economia de várias ordens, como a financeira, a simbólica etc) feitas por 

sujeitos em idade de trabalho tido como produtivo. 

Adélia Prado parece ter um grande interesse quanto à velhice e também uma 

postura estético-pragmática a respeito das necessidades e possibilidades de cuidados que 

esta fase nos exige. 
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Imagens da velhice e do cuidado 

 

 Vejamos como Adélia Prado, no poema A despropósito4, vislumbra a 

complexidade que pode ser encontra nos quadros da vida simples que envolvem o 

fenômeno do envelhecimento e da velhice. Quadros aparentemente simples, porém, com 

complexas e heterogêneas percepções e sentimentos quanto ao campo accional do 

cuidado para esta fase de nossas vidas: 

 

Olhou para o teto, a telha parecia um quadrado de doce. 

Ah! - falou sem se dar conta que descobria, durando desde 

a infância, aquela hora do dia, mais um galo cantando, 

um corte de trator, as três camadas de terra, 

a ocre, a marrom, a arroxeada. Um pasto, 

não tinha certeza se uma vaca 

e o sarilho da cisterna desembestado, a lata 

batendo no fundo com estrondo. 

Quando insistiram, vem jantar, que esfria, 

ele foi e disse antes de comer: 

“Qualidade de telha é essas de antigamente”. 

 

 Uma espécie de pastoral ecológica, tanto na localização campesina quanto na 

urbana, nos é dada como que para provar os benefícios do cotidiano interiorano que a 

escritora nos dispõe em forma de poesia biografemática. Há, no quadro, aquela 

comunhão fraternal entre os planos da ecologia ambiental, na qual o homem se vê 

integrado ao meio que o sustenta; a ecologia mental, na qual se percebe a preocupação 

em ligar de modo dialético a produtividade de gerações anteriores com as gerações 

presentes; e a ecologia mental, na qual se constrói e se mantém a regularidade, mesmo 

que provisória, do equilíbrio pessoal. Temos assim a singularidade da aparente 

simplicidade da vida cotidiana que é capaz de criar complexos universos existenciais 

capazes de manter certas funcionalidades e equilíbrios que atravessam os rigores do 

tempo cronológico com maior dignidade e leveza accional. 
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A amplitude de tal projeto de vida, o de compreender a velhice e saber lidar com 

ela de modo estoico e, ao mesmo tempo, alegre é refletida também em seu poema 

Resumo5: 

 

Gerou os filhos, os netos, 

Deu à casa o ar de sua graça 

E vai morrer de câncer. 

O modo como pousa a cabeça para um retrato 

É o da que, afinal, aceitou ser dispensável 

Espera, sem uivos, a campa, a tampa, a inscrição: 

1906 – 1970 

SAUDADE DOS SEUS, LEONORA 

 

 Leonora bem pode representar a mãe da poetisa. Ou sua avó. Ou, ainda, sua 

bisavó. Pode representar mesmo a linhagem tanto feminina quanto a masculina de sua 

família ou das demais pessoas que lhe passaram pela vida e são eternizadas pelo seu 

dispositivo poético, que desliza para os universos existenciais múltiplos e complexos no 

qual a voz poética está inserida.  

A personagem constituiu-se em sua vida subjetiva e na coletiva. Vivenciou as 

subjetivações do eu-para-si e aquelas do eu-para-os-outros. A tragédia física lhe limitou 

a vida, mas não permitiu que o seu círculo de co-existencialidade ficasse inconsolável, 

pois o interesse que ela foi capaz de demonstrar para os outros, volta-se para ela. Esta 

volta ocorre em ambiência melancólica e saudosa; porém, na qualidade positiva da 

empatia amorosa e respeitosa advinda daqueles que ainda estão vivos. 

Ainda no campo da temporalidade marcada pelas oportunidades de se manter e 

cuidar de estados de equilíbrio vivenciais da velhice, vemos que Adélia Prado também 

possui e demonstra apreço apurado pela compreensão dos processos que a envolvem em 

tal fase, como observamos no poema Exausto6: 

 

Eu quero uma licença de dormir, 

Perdão para descansar horas a fio, 

Sem ao menos sonhar 
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A leve palha de um pequeno sonho. 

Quero o que antes da vida 

Foi o profundo sono das espécies, 

A graça de um estado. 

Semente. 

Muito mais que raízes 

 

 A expressão do certo autocuidado exprime-se aí pela concordância com a natural 

volta ao estado inorgânico, comum a todos nós, humanos, e aos demais seres. A 

metáfora do sono sem sonhos aponta para o desfecho da velhice, que é a finitude do ser: 

o profundo sono das espécies. A raiz como símbolo de maturidade vivencial parece dar 

lugar ao campo semântico da semente, que remete ao surgimento de outras 

possibilidades de vida, seja do ponto de vista anímico ou no de religiões 

institucionalizadas, como parece ser o caso da escritora. 

 O poema Páscoa7 é um dos mais referenciais, no sentido em que o tema da 

velhice é abordado de modo mais direto. Referencialmente o primeiro verso faz alusão à 

velhice e o seu decorrer pode funcionar como um diagnóstico e um prognóstico da 

situação do eu que se subjetiva através da linguagem poética. Vejamos: 

 

Velhice é um modo de sentir frio que me assalta 

e uma certa acidez. 

O modo de um cachorro enrodilhar-se 

quando a casa se apaga e as pessoas se deitam. 

Divido o dia em três partes: 

a primeira pra olhar retratos. 

A segunda pra olhar espelhos, 

a última e maior delas, pra chorar. 

Eu, que fui louca e lírica, 

não estou pictural. 

Peço a Deus, 

em socorro da minha fraqueza, 

abrevie esses dias e me conceda um rosto 

de velha mãe cansada, de avó boa, 

não me importo. Aspiro mesmo 

com impaciência e dor. 

Porque sempre há quem diga 
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no meio da minha alegria: 

“põe o agasalho” 

“tens coragem?” 

“por que não vais de óculos?” 

Mesmo rosa sequíssima e seu perfume de pó, 

quero o que desse modo é doce, 

o que de mim diga: assim é. 

Pra eu parar de temer e posar pra um retrato, 

ganhar uma poesia em pergaminho.” 

 

 A condição de diagnóstico nos aponta para certa fase da subjetividade poética 

que se vê em vias de envelhecimento. Provavelmente seu ser ainda se encontra em fase 

de produção valorizada positivamente pelas suas relações sociais. No entanto, há a 

sensação de ansiedade e até de angústia ocasionada pela passagem do tempo, que na 

modalidade de tempo cronológico, já lhe aponta naturais e históricas falências 

psicofísicas. O frio e a acidez de certa velhice normativa já lhe ficam frente a frente, 

fazendo com ela tome a postura uma postura de passividade, expressa nas ações de 

olhar retratos, espelhos e chorar.  

 Da situação dada, nasce um prognóstico otimista em relação aos tempos futuros. 

Tempos em que os dias do processo de envelhecimento construirão; pois, o 

estabelecimento da velhice em si mesma, é desejada por ela, mesmo que 

paradoxalmente com impaciência e dor. Essa coragem frente ao tempo, em seu sentido 

de fluxo desconstrutor e que ocasiona um leque imenso de disfuncionalidades fatais, é 

sustentada  por sua convicção nos cuidados que receberá, sejam de modo sistemático ou 

assistemático, pois acredita que alguém lhe dirá: “ ‘põe o agasalho”/ “tens coragem?” 

“por que não vais de óculos?’ ”.  

 No poema, a velhice é assumida e desejada em sua integralidade. Não se 

questiona, no entanto, os sofrimentos variados que tal fase pode se ocasionar, quando 

não é amparara por redes complexas e heterogêneas de cuidado. No caso, tal rede é 

suposta em sua existência e pontualidade, pois haverá o suporte no seu entorno. No 

entanto, se o prognóstico do poema é um tanto esperançoso no sentido de que o sujeito 

tem consciência de sua adequação à nova condição, não é o que ocorre de modo 

recorrente em nossas vidas factuais. 



 

 

Conclusão: 

 

 Adélia Prado, nos poemas que acompanhamos aqui, demonstra-nos, além de 

outros objetivos de sua produção literária,  que a literatura pode funcionar como 

dispositivo de conhecimento e de atuação sobre nossos tecidos sociais. Um dos temas 

explorados tratou do envelhecimento e da velhice como condições vivenciais das quais 

não podemos fugir. 

Mais que nos desesperarmos tendo em vista as condições adversas que nossas 

sociedades produtivista impões às pessoas idosas, a poetisa no aponta rumos para 

compreendermos e aprendermos a conviver com este fenômeno de modo construtivo, 

crítico e pragmático. 

Desta forma, mesmo preocupados com a complexa e difícil necessidade de 

construção de lugares sociais dignos para a pessoa idosa, sejam tais pessoas nós 

mesmos e/ou os outros, os poemas acompanhados nos dão elementos para sentirmos e 

pensarmos sobre uma espécie de estoicismo diante da vida (a necessidade de aceitação 

da situação dada), que também é aliado a certa alegria de estar fazendo parte deste jogo, 

de modo ativo e construtivo de novas condições e lugares em nosso processo de 

evolução. Que a velhice nos seja complexa, porém com possibilidade de levezas 

perceptivas, sensíveis, estéticas e intelectuais. 
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