XI Encontro do Curso de Letras em Breves
Educação, Gênero e Etnia
30 e 31 de julho de 2019
OS LAÇOS QUE PRENDEM, UMA ANÁLISE LITERÁRIA DO CONTO
“FELIZ ANIVERSÁRIO” DE CLARICE LISPECTOR
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Resumo: O conto, campo vasto de seres, de fantástico ou de acontecimentos, muitas
vezes torna-se um amplo palco para inúmeras leituras. Neste contexto, o presente
trabalho tem por objetivo analisar a estrutura e a semântica do conto “Feliz
Aniversário”, de Clarice Lispector, buscando, a partir dessa leitura interpretativa,
melhor compreender uma das produções dessa autora. Para tanto, a pesquisa de
cunho bibliográfico conta com autores como, Cândida Vilares Gancho (2006), Alfredo
Bosi (1975) e Fábio Lucas (1970) que respaldarão as possíveis interpretações, entre
outros aspectos. Interpretações estas que levou à conclusão de que a autora quis
demonstrar a figura dos dramas humanos e o cotidiano urbano, fazendo uma análise
introspectiva dos personagens, buscando identificar a agudez do espírito humano a
partir de eventos diários. Este conto possui a premissa de que com a vida moderna
e a falta de tempo para os afazeres cotidianos, temos uma rotina que é de extrema
dificuldade de ser rompida. Por isso, por diversas vezes, depreender tempo para
tarefas paralelas como cuidados a uma pessoa idosa passa a soar como um estorvo,
algo que somente atrapalha a sua vida.
Palavras-chaves: Análise; Conto; Clarice Lispector.

1.INTRODUÇÃO
O conto, campo vasto de seres, de fantástico ou de acontecimentos,
muitas vezes torna-se um amplo campo para inúmeras leituras. Neste
contexto, o presente trabalho tem por objetivo analisar a estrutura e a
semântica do conto “Feliz Aniversário”, de Clarice Lispector, buscando, a
partir dessa leitura interpretativa, melhor compreender uma das produções
dessa autora. Para tanto, a pesquisa de cunho bibliográfico conta com autores
como, Cândida Vilares Gancho (2006), Alfredo Bosi (1975) e Fábio Lucas
(1970) que respaldarão as possíveis interpretações, entre outros aspectos.
Quanto à organização, o mesmo está dividido em três partes. Na
primeira parte abordaremos, em linhas gerais, a trajetória de vida da autora,
as suas influências e obras. Já na segunda parte, irá acercar-se quanto a
estrutura e a semântica do conto. E, por fim, as considerações finais.

2.CLARICE LISPECTOR: BREVE HISTÓRIA E BIBLIOGRAFIA
De forma geral, a título de curiosidade, vale destacar que Clarice
Lispector (1920 – 1977) nasceu na cidade de Tchetchelnik, na Ucrânia,
recém-nascida mudou-se com os pais para a cidade de Maceió, três anos após
muda novamente de cidade, agora para Recife e, por fim, para o Rio de
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Janeiro em 1935. Ingressou no curso de Direito pela Faculdade Nacional de
Direito em 1943, tornou-se umas das mais influentes escritoras de seu
tempo1. Por meados dos anos de 1959, segundo informações disponíveis na
internet, foi colaboradora da revista Senhor, ainda trabalhou de colunista
para o Jornal da Tarde, Correio da Manhã anos depois, para o Jornal do Brasil,
além de manter a coluna "Só para mulheres", no Diário da Noite2.
Em se tratando específico de seus trabalhos, a autora está ligada a
Terceira Geração Modernista3, teve como características em suas obras textos
complexos e abstratos, empregava metáforas incomuns, ainda com o fluxo
de consciência e o rompimento com o enredo.
A bibliografia de Clarice Lispector é composta das seguintes obras:
Perto do Coração Selvagem, romance, (1944); O Lustre, romance, (1946); A
Cidade Sitiada, romance, (1949); Alguns Contos, contos, (1952); Laços de
Família, contos, (1960); A Maçã no Escuro, romance, (1961); A Paixão
Segundo G.H., romance, (1961); A Legião Estrangeira, contos e crônicas,
(1964); O Mistério do Coelho Pensante, literatura infantil, (1967); A Mulher
Que Matou os Peixes, literatura infantil, (1969); Uma Aprendizagem ou Livro
dos Prazeres, romance, (1969); Felicidade de Clandestina, contos, (1971);
Água Viva, romance, (1973); Imitação da Rosa, contos, (1973); A Via Crucis
do Corpo, contos, (1974); A Vida Íntima de Laura, literatura infantil, (1974);
A Hora da Estrela, romance, (1977) e A Bela e a Fera, contos, (1978).

3. ANÁLISE LITERÁRIA DO CONTO “FELIZ ANIVERSÁRIO”, DE
CLARICE LISPECTOR
A escolha desse conto se deu pelo de fato de com a modernização dos
laços familiares, parece ser latente a preocupação com o abandono de um
dos membros da família na sua velhice, fato que vem sendo cada vez mais

Informações disponíveis em: https://www.ebiografia.com/clarice_lispector/. Acesso em: 22
set 2018.
2
Informações
disponíveis
em:
http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/literatura/claricelispector.htm. Acesso em: 22 set 2018.
3
A Terceira Geração Modernista surge num período Pós Segunda Guerra Mundial, onde, o
homem passa a questionar a sua identidade, tal como a sua função num mundo onde os seus
próximos existem apenas para se destruírem. Assim, flertando com a literatura intimista, de
matiz psicológico e introspectivo (Clarice Lispector), ao mesmo tempo em que o Regionalismo
era reinventado com os costumes e as falas sertaneja (Guimarães Rosa). Não importando qual
forma de literatura era aplica, intimista ou regionalista, o que parecia era haver uma busca
incessante pela renovação da linguagem. (GUEDES e MOURÃO, 2018, p. 05).
1
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comum nestes tempos. Interessante que Clarice Lispector sempre aborda o
lado feminino, ao menos na maioria de suas obras, e no conto “Feliz
Aniversário” se mostra de extrema importância pois é a mulher quem dá à
luz, ela que gera por nove meses, passando por momentos de alegria e
dificuldades. Assim, sendo necessário refletir sobre essas questões e relações
familiares.
Uma vez justificada a escolha pelo objeto deste estudo, abordaremos
a estrutura do conto, perfazendo um caminho desde o tipo de enredo, clímax,
tipo de narrador, personagens, tempo até o espaço.
Analisemos primeiro o enredo. Para Gancho (2006, p. 7) enredo pode
ser definido como:
O conjunto dos fatos de uma história é conhecido por muitos
nomes: intriga, ação, trama, história. No âmbito deste livro
adotaremos o termo mais largamente difundido: enredo.
Duas são as questões fundamentais a se observar no enredo:
sua estrutura (vale dizer, as partes que o compõem) e sua
natureza ficcional.

Dessa forma, no conto “Feliz Aniversário” o enredo gira em torno da
matriarca d. Anita que completa seus 89 anos de idade, onde a sua família
se reúne para o seu aniversário. Na cabeceira da mesa, é perceptível que a
velha nota toda a encenação, até que, num momento, pede vinho, o que
assusta a todos, mas acaba não tomando. Em seguida, para espanto dos que
estavam ali, cospe no chão todo o seu asco pela encenação. O povo se
despede e Zilda, a filha que cuida da mãe, que se esmera para fazer, as suas
custas, o aniversário da mãe, vê no discurso de seu irmão “até o ano que
vem!” o desprezo que todos demonstram pelo seu trabalho e pela mãe.
Este enredo traz uma crítica as reuniões familiares que unicamente
acontecem por estarem envolvidas pelas obrigações dos laços familiares, mas
que em verdade não possuem mais nada em comum e nem mesmo os
sentimentos são de confraternização nas reuniões familiares.
O clímax faz parte do enredo, para Gancho (2006, p. 8):
Clímax é o momento culminante da história, isto quer dizer
que é o momento de maior tensão, no qual o conflito chega a
seu ponto máximo O clímax é o ponto de referência para as
outras partes do enredo, que existem em função dele.
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Encontramos o clímax da história quando a d. Anita se mostra
insatisfeita com o comportamento de seus filhos e netos, proferindo frases
ofensivas à família, em decorrência disto, cria-se um ambiente de tensão
onde estes familiares sentem dificuldades ao trato com a sua mãe, lhe tendo
como uma incapaz ou até mesmo uma criança.
Pareciam ratos se acotovelando, a sua família. Incoercível,
virou a cabeça e com força insuspeita cuspiu no chão. –
Mamãe! gritou mortificada a dona da casa. Que é isso, mamãe!
gritou ela passada de vergonha, e não queria sequer olhar os
outros, sabia que os desgraçados se entreolhavam vitoriosos
como se coubesse a ela dar educação à velha, e não faltaria
muito para dizerem que ela já não dava mais banho na mãe,
jamais compreenderiam o sacrifício que ela fazia. – Mamãe,
que é isso! – disse baixo, angustiada. – A senhora nunca fez
isso! – acrescentou alto para que todos ouvissem, queria se
agregar ao espanto dos outros, quando o galo cantar pela
terceira vez renegarás tua mãe. Mas seu enorme vexame
suavizou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça
como se estivessem de acordo que a velha não passava agora
de uma criança. (LISPECTOR. 2013, p. 32).

Destarte, é este o momento que a d. Anita é tocada pela epifania,
marca da escrita de Clarice Lispector. A partir deste momento, ela possui
total controle de sua vida, não mais escrava daqueles traços familiares
genéricos que atinge a todas as famílias, ali ela demonstra ser uma pessoa
que possui sentimentos e se sente abandonada por aqueles que um dia gerou
em seu ventre, educou e dedicou a sua vida.
Ao partimos para o tipo de narrador, é importante observamos os
ensinamentos de Gancho (2006, p. 7):
Não existe narrativa sem narrador, pois ele é o elemento
estruturador da história. Dois são os termos mais usados pelos
manuais de análise literária, para designar a função do
narrador na história: foco narrativo e ponto de vista (do
narrador ou da narração). Tanto um quanto outro referem-se
à posição ou perspectiva do narrador frente aos fatos narra
dos. Assim, teríamos dois tipos de narrador, identificados à
primeira vista pelo pronome pessoal usado na narração:
primeira ou terceira pessoa (do singular).

Enquanto ao conto em estudo, o narrador é intruso onisciente4 que
apresenta em terceira pessoa a situação da história. Este narrador introduz

Neste tipo de narrador intruso, temos um que fala com o leitor ou que julga diretamente o
comportamento dos personagens e com a onisciência, ele sabe tudo que cerca a história
(GANCHO, 2006).
4
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todos os personagens da trama, deixando claro as motivações, intenções e
os sentimentos que os movem.
A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olaria
estavam muito bem vestidos, porque a visita significava ao
mesmo tempo um passeio a Copacabana. O marido não veio
por razões óbvias: não queria ver os irmãos. Mas mandara sua
mulher para que nem todos os laços fossem cortados; [...]
esta vinha com seu melhor vestido para mostrar que não
precisava de nenhum deles [...] (LISPECTOR. 2013, p. 29).

Quando nos debruçamos sobre os personagens, devemos observar a
definição deste segundo Gancho (2006, p. 10), vejamos:
A personagem ou o personagem é um ser fictício que é
responsável pelo desempenho do enredo; em outras palavras,
é quem faz a ação. Por mais real que pareça, o personagem é
sempre invenção, mesmo quando se constata que
determinados personagens são baseados em pessoas reais.
O personagem é um ser que pertence à história e que,
portanto, só existe como tal se participa efetivamente do
enredo, isto é, se age ou fala. Se um determinado ser é
mencionado na história por outros personagens, mas nada faz
direta ou indiretamente, ou não interfere de modo algum no
enredo, pode-se não o considerar personagem.
Bichos, homens ou coisas, os personagens se definem no
enredo pelo que fazem ou dizem, e pelo julgamento que fazem
dele o narrador e os outros personagens. De acordo com estas
diretrizes podemos identificar-lhes os caracteres ou
características, estejam eles condensados em trechos
descritivos ou dispersos na história.

Dentre os personagens, destacamos:
D. Anita: A aniversariante, protagonista da história, esquecida pela
família, lembrada unicamente em seu aniversário. Foi posta arrumada na
cabeceira da mesa 4 horas antes do início da festa, como um penduricalho;
Os da Olaria: Nora e seus três filhos, o filho da aniversariante não
compareceu pois “não queria ver os irmãos” e manda a sua família como
representantes;
Os de Ipanema: Nora e seus dois filhos, acompanhados de sua babá
(o seu marido viria depois);
José e sua família, acompanhado de seu sócio Manoel e sua família;
Zilda, única mulher entre as filhas, a responsável pelos cuidados da
mãe e pela festa;
Cordélia, a nora mais nova, acompanhada de seu filho Rodrigo.
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Após apresentação do último membro da família (José e família),
temos a impressão de que novos personagens entram em cena, sem muita
importância:
[...] entraram enfim José e a família. E mal eles se beijavam,
a sala começou a ficar cheia de gente que ruidosa se
cumprimentava como se todos tivessem esperado embaixo o
momento de, em afobação de atraso, subir os três lances de
escada, falando, arrastando crianças surpreendidas, enchendo
a sala – e inaugurando a festa (LISPECTOR. 2013, p. 30).

A medida que os personagens são introduzidos na trama, vemos que
há um conflito aparente entre eles, visto que nos é narrado que: “[...] a nora
de Ipanema na fila oposta das cadeiras fingindo ocupar-se com o bebê para
não encarar a concunhada de Olaria;” (LISPECTOR. 2013, p. 29).
Esse conflito fica mais visível quando da apreciação das suas roupas
e atitudes que o narrador destaca, de forma mais dramática:
Os que vieram de Olaria estavam muito bem vestidos [...]. A
nora de Olaria apareceu de azul-marinho, com enfeites de
paetês e um drapeado disfarçando a barriga sem cinta [...],
vinha com seu melhor vestido [...] acompanhada dos três
filhos: duas meninas já de peito nascendo, infantilizadas em
babados cor-de-rosa e anáguas engomadas, e o menino
acovardado pelo terno novo e a gravata [...] A nora de Olaria,
depois de cumprimentar com cara fechada aos da casa,
aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu, a boca em bico,
mantendo a sua posição de ultrajada [...] sentara-se ofendida.
(seus filhos) não sabiam bem que atitude tomar e ficaram de
pé ao lado da mãe, impressionados com seu vestido azulmarinho e com os paetês (LISPECTOR. 2013, p. 29, grifos
nossos).

Neste interim, temos a personagem Zilda, filha responsável pelos
cuidados da mãe e dos preparativos da festa. No decorrer da trama
observamos que este personagem é movido pelo dever de preparar uma festa
para a sua mãe, mas não por desejar comemorar esta data importante, mas
sim como uma obrigação anual que deve ser cumprida. Fica claro isto na
seguinte passagem:
E, para adiantar o expediente, vestira a aniversariante logo
depois do almoço. Pusera-lhe desde então a presilha em torno
do pescoço e o broche, borrifara-lhe um pouco de água-decolônia para disfarçar aquele seu cheiro de guardado –
sentara-a à mesa. E desde as duas horas a aniversariante
estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia, tesa na sala
silenciosa. (LISPECTOR. 2013, p. 29).

Anais do XI ECLEB – ISSN
21

XI Encontro do Curso de Letras em Breves
Educação, Gênero e Etnia
30 e 31 de julho de 2019
Nesse momento, o narrador nos revela o quanto lhe desagrada ter
feito tudo sozinha:
[...] a dona da casa guardava os presentes, amarga, irônica.
[...]Zilda suava, nenhuma cunhada ajudou propriamente [...]
[...] ninguém se lembrando de que ninguém havia contribuído
com uma caixa de fósforos sequer para a comida da festa que
ela, Zilda, servia como uma escrava, os pés exaustos e o
coração revoltado (LISPECTOR, 2013, p. 30-31).

Porém, esse sentimento de obrigação não se restringia somente a
Zilda, mas sim aos demais personagens, como o caso das noras:
“Vim para não deixar de vir;” (LISPECTOR, 2013, p. 29).
“[...] nora de Olaria empertigada com seus filhos de coração inquieto
ao lado; a nora de Ipanema na fila oposta das cadeiras fingindo ocupar-se
com o bebê para não encarar a concunhada de Olaria” (LISPECTOR, 2013, p.
29).
Quando seu filho José se prepara para fazer o discurso final, fica
expresso a sua falta de sentimentos pela sua mãe, onde não consegue fazelo, uma vez que esse momento era costumeiramente feito por seu irmão
Jonga, porém que após a sua morte parece ter “assumido” essa função.
José esperando de si mesmo com perseverança e confiança a
próxima frase do discurso. Que não vinha. Que não vinha. Que
não vinha. Como Jonga fazia falta nessas horas [...] Como
Jonga fazia falta nessas horas! Também fora o único a quem
a velha sempre aprovara e respeitara. [...] E quando ele
morrera a velha nunc a mais falara nele, pondo um muro entre
sua morte e os outros. (LISPECTOR, 2013, p.34).

Após o falecimento de seu filho Jonga, para ela, ele era o único que
se preocupava com os seus sentimentos e que se dedicava dela de verdade.
Após a sua morte, as coisas mudaram. Interessante que após a morte de seu
filho Jonga, d. Anita parece se esquecer de todos os outros filhos. Porém, nos
parece que não é um abandono propriamente por parte de d. Anita, mas sim
que os outros não proviam o que ela precisava, seja amor, carinho, a
presença do dia a dia.
Como exceção, os únicos que parecem estar livres do asco da d. Anita
são Cordélia, a nora mais nova, e seu filho Rodrigo. Pelo seu neto em especial,
d. Anita nutre um sentimento bom, muito diferente dos que ela externa e
sente pelos demais filhos, noras e netos:
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Rodrigo, o neto de sete anos, era o único a ser a carne de seu
coração, Rodrigo, com aquela carinha dura, viril e
despenteada. Cadê Rodrigo? Rodrigo com olhar sonolento e
intumescido naquela cabecinha ardente, confusa. Aquele seria
um homem. (LISPECTOR, 2013, p.32).

Por fim, a protagonista da história, d. Anita. O narrador por diversas
vezes a chama de aniversariante ou de velha, somente vamos descobrir o
seu nome nos parabéns quando uma vizinha que estava na festa grita seu
nome.
– Viva mamãe!
– Viva vovó!
– Viva d. Anita, disse a vizinha que tinha aparecido.
– Happy birthday! gritaram os netos, do Colégio Bennett.
(LISPECTOR, 2013, p.31).

A protagonista d. Anita está cansada de ver tanta mentira e falsidade,
o que lhe incomodava muito, em momentos de reflexão ela pensava em como
isso pode ter acontecido?
“Oh o desprezo pela vida que falhava. Como?! como tendo sido tão
forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos
ansiosos?” (LISPECTOR. 2013, p. 32).
Assim, temos uma tríade de fato, quando d. Anita diz: “[...] seres
opacos, com braços moles e rostos ansiosos”, onde podemos entender que
“seres opacos” seriam pessoas que estavam “apagadas” que a deixaram no
abandono e que esqueceram completamente de tudo que ela fez por eles.
Quanto aos “braços moles” tem uma relação com a falta de segurança que
ela não tinha, diferente de quando seu filho Jonga estava vivo que lhe provia
a segurança que tanto necessitava. Quando partimos para os “rostos
ansiosos”, vemos que aqueles que ali estavam na festa, queriam que aquele
momento terminasse, para que pudessem ir embora e viver as suas vidas.
Da mesma forma, vemos que tudo se tornou tão triste para d. Anita
que esta foi acometida de uma epifania, tomando uma atitude drástica, onde
cuspiu no chão, numa referência de dar um basta, acabar com aquilo.
Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem
austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns
comunistas, era o que eram; uns comunistas. Olhou-os com
sua cólera de velha. Pareciam ratos se acotovelando, a sua
família. Incoercível, virou a cabeça e com força insuspeita
cuspiu no chão (LISPECTOR. 2013, p. 32).
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Este ato de d. Anita, tem por objetivo mostrar aos seus parentes que
ela está viva, vendo seus risos falsos, o seu desamor, a sua falta de segurança
de que tanto precisa.
Passando para análise do tempo, cabe fazer alguns apontamentos.
No conto “Feliz Aniversário” o tempo se apresenta de forma
cronológica que nas palavras de Gancho (2006, p. 15-16):
É o nome que se dá ao tempo que transcorre na ordem natural
dos fatos no enredo isto e do começo para o final. Está,
portanto, ligado ao enredo linear (que não altera a ordem que
os fatos ocorreram); chama-se cronológico porque é
mensurável em horas, dias, meses, anos, séculos. Para você
compreender melhor esta categoria de tempo, pense numa
história que começa narrando a infância do personagem e
depois os demais fatos de sua vida na ordem em que eles
ocorreram: você terá o tempo cronológico. Isto é o que ocorre
na novela de Moacyr Scliar, Max e os felinos.

Durante a leitura do conto, o narrado introduz os primeiros
personagens, o que inicia a cronologia, logo após temos um salto em
retrospectiva onde nos é mostrado os preparativos da festa e arrumação da
d. Anita pela Zilda. Exatas duas horas passam dos preparativos até a chegada
dos convidados. “E desde as duas horas a aniversariante estava sentada à
cabeceira da longa mesa vazia […]”; “Até que às quatro horas entrara a nora
de Olaria e depois a de Ipanema.” (LISPECTOR. 2013, p. 29).
Ao mesmo tempo, parece que o narrador faz uma marcação temporal
dramática, tal como vemos no decorrer da festa, na ação dos personagens,
da animação e decaimento da festa:
Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de Coca-Cola, o
bolo desabado [...] (p. 32);
As crianças, já incontroláveis, gritavam cheias de vigor. Umas
já estavam de cara imunda; as outras, menores, já molhadas;
a tarde caía rapidamente.” (p. 33);
Acenderam o resto das luzes para precipitar a tranquilidade da
noite, as crianças começavam a brigar. Mas as luzes eram
mais pálidas que a tensão pálida da tarde. E o crepúsculo de
Copacabana, sem ceder, no entanto, se alargava cada vez
mais e penetrava pelas janelas como um peso. (p.33);
A luz da sala parecia então mais amarela e mais rica, as
pessoas envelhecidas. As crianças já estavam histéricas.
(p.34). (LISPECTOR. 2013).

Ainda, quanto ao espaço, nas palavras de Gancho (2006, p. 17):
Espaço é, por definição, o lugar onde se passa a ação numa
narrativa. Se a ação for concentrada, isto é, se houver poucos
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fatos na história, ou se o enredo for psicológico, há verá menos
variedade de espaços; pelo contrário, se a narrativa for cheia
de peripécias (acontecimentos), haverá maior afluência de
espaços.

Todos os eventos do conto acontecem na casa da Zilda, esse espaço
fica caracterizado como um ambiente infantil, decorado com balões com
dizeres “Feliz Aniversário!” e “Happy Birthday!”, possui decoração e quitutes
que lembra um piquenique.
[...] espalhara balões sungados pelo teto em alguns dos quais
estava escrito “Happy Birthday! (p. 29);
[...] a gordura quente dos croquetes dava um cheiro de
piquenique. (p. 30). (LISPECTOR. 2013).

De fato, os motivos que levaram a escolha desta decoração do cenário
estão implicados durante a narrativa, por alguns momentos Zilda trata a sua
mãe como se fosse uma criança, seja pelo fato desta não se comunicar com
frequência:
De vez em quando consciente dos guardanapos coloridos.
Olhando curiosa um ou outro balão estremecer aos carros que
passavam. E de vez em quando aquela angústia muda:
quando acompanhava, fascinada e impotente, o voo da mosca
em torno do bolo. (LISPECTOR. 2013, p. 29).

Dentro deste cenário temos uma progressão do comportamento da d.
Anita, daquela senhora imóvel, incomunicável até a sua demonstração para
os demais de que ainda está viva através do cuspe no chão, da taça de vinho,
de seus resmungos, etc.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este conto possui a premissa de que com a vida moderna e a falta de
tempo para os afazeres cotidianos, temos uma rotina que é de extrema
dificuldade de ser rompida. Por isso, por diversas vezes, depreender tempo
para tarefas paralelas como cuidados a uma pessoa idosa passa a soar como
um estorvo, algo que somente atrapalha a sua vida.
Clarice Lispector passa a escreve sobre os dramas humanos e o
cotidiano urbano, fazendo uma análise introspectiva dos personagens,
buscando identificar a agudez do espirito humano a partir de eventos
cotidianos.
Anais do XI ECLEB – ISSN
25

XI Encontro do Curso de Letras em Breves
Educação, Gênero e Etnia
30 e 31 de julho de 2019
Essa sua escrita nos faz refletir sobre esse tema, uma vez que
pessoas dedicaram a sua vida inteira para criar e educar seus filhos, porém
sendo tratadas em segundo plano em sua velhice, momento em que mais
necessitam de apoios e cuidados em sua vida, parecendo ser um objeto
descartável.
Para que isso não ocorra, devemos ter uma maior interação familiar
nas relações com o idoso e principalmente a consciência de que aquela pessoa
que cuidou de você, lhe ensinou a andar e escreve, precisará de apoio no
futuro e ainda que a própria pessoa chegara nesta etapa, servindo ela de
exemplo dentro de sua família para que no futuro o próprio não caia na
solidão e esquecimento.
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