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REPRESENTAÇÃO DA VELHICE NO ROMANCE O HOMEM DA MÃO SECA 

DE ADÉLIA PRADO 

 

Elci Miguel da Silva1 

 

Resumo: Objetivou-se com o presente trabalho analisar a representação literária da 

velhice. Como suporte, o romance O Homem da Mão Seca de Adélia Prado, publicado 

em 1994, constituiu o corpus para tal finalidade, no qual o tema mencionado ficará em 

evidência sob a ótica e comportamento da personagem central. O exame do aludido 

tema surgiu da necessidade de compreender melhor esse estágio da vida. 

Psicologicamente, as pessoas têm receio da velhice, por ficarem dependentes e, acima 

de tudo, medo do fim da vida, como sendo uma conseqüência lógica. Esse medo está 

presente no dia a dia da protagonista do corpus estudado, mostrando como é a 

personalidade de uma pessoa nessa etapa da vida. Basear-nos-emos em pesquisadores e 

autores que tomam a velhice como objeto de estudo, tais como Debert (1998) e Elias 

(2001). 

Palavras-chaves: Mulher. Literatura. Velhice. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 O presente artigo tem como tema a representação da velhice no romance O 

Homem da Mão Seca, de Adélia Prado. A seleção desse tema surgiu como uma 

necessidade de compreender a temática da velhice, seus problemas, conflitos e medos 

na sociedade atual. Ao analisar questões advindas do envelhecimento, procurar-se-á 

uma maneira de ajudar os idosos nessa fase crítica da vida, onde eles se sentem sozinhos 

e depressivos além das discussões acerca do tratamento literário que o tema requer.  

Para tanto, serão analisadas as atitudes da personagem, no sujeito e sua 

identidade na obra da literatura contemporânea O Homem da Mão Seca, de Adélia 
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Prado, com o propósito de interpretar os medos que a personagem tem da vida na 

velhice, além de evidenciar a importância da convivência dos idosos na sociedade. 

Este trabalho é apresentado da seguinte forma breve introdução e 

contextualização acerca do tema, os objetivos do estudo, a fundamentação teórica 

partindo de conceitos e estudos de vários teóricos sobre o tema da velhice a fim de 

ressaltar sua representação no romance. A seguir, será realizada a análise da obra 

selecionada como corpus deste estudo, seguindo os pressupostos dos autores 

mencionados, e, por fim, as considerações finais.  

Adélia Luzia Prado Freitas nasceu em Divinópolis, Minas Gerais, no dia 13 de 

dezembro de 1935, filha do ferroviário João do Prado Filho e de Ana Clotilde Corrêa. 

Leva uma vidinha pacata naquela cidade do interior: inicia seus estudos no Grupo 

Escolar Padre Matias Lobato e mora na rua Ceará. Sua mãe faleceu em 1950, esse 

acontecimento foi um marco, pois foi quando a autora começa a escrever seus primeiros 

versos. Formou-se em Magistério em 1953 e começou a lecionar no Ginásio Estadual 

Luiz de Mello Viana Sobrinho dois anos após a sua formatura. Casou-se com José 

Assunção de Freitas em 1958 e dessa união nasceram seus cinco filhos, Eugênio, 

Rubem, Sarah, Jordano e Ana Beatriz. Em 1972 morre seu pai, e em 1973 forma-se em 

Filosofia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis (Projeto 

Releituras – Arnaldo Nogueira Jr.). 

Em suas obras Adélia sempre cita trechos da Bíblia, sugerindo como é grande a 

sua religiosidade e confiança em Deus. De uma maneira que evidencia o sentido de sua 

vida através da religião. Através de sua fé conseguiu vencer uma depressão. Nesse 

período ela foi acometida por um silêncio poético, ou seja, não conseguia escrever nada. 

Após anos de silêncio, em 1994, lança O Homem da Mão Seca, livro que tinha 

começado a escrever em 1987, quando fica impossibilitada de terminá-lo. Essa obra 

veio como recompensa por ter conseguido vencer a aridez literária que a doença lhe 

causou. 

A expressão mão seca na obra estudada evidencia os problemas que a 

protagonista está vivendo, causados em razão da velhice. A ligação da mesma retratar-

se-á juntamente com o romance e a Bíblia no final do artigo. 

Adélia Prado recebeu, em 1978, o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro 

(O coração Disparado) vencedora do Prêmio Internacional “The Griffin Trust for 

Excellence in Poetry’s Lifetime Recognition Award”, prêmio da Instituição Canadense. 

A obra O Homem da Mão Seca é o terceiro trabalho em prosa de Adélia, é 

narrado em 1ª pessoa, a narradora é a própria Antônia, personagem central do romance. 
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O enredo da obra conta a história de Antônia, uma mulher normal, casada, com filhos e 

amigos que, durante anos, escreve seus acontecimentos diários em um caderno. Uma 

mulher que vive conflitos íntimos no seu cotidiano em relação aos seus sentimentos, 

como o amor ao marido, aos amigos, à religião, a Deus e, principalmente, a si mesma. 

O corpus analisado é um romance da literatura contemporânea, suas principais 

características são textos de boa leitura, temas ecléticos, realismo fantástico, fragmentos 

de ideias e apresentação de flashes, como o pensamento. Tudo isso em uma literatura 

multifacetada. O romance estudado mostra em seu enredo a personalidade de uma 

pessoa que não aceita a velhice, com isso entra em depressão. 

Ao analisar a obra, procura-se mostrar que a velhice é um estágio muito 

importante da vida, não uma etapa cheia de problemas e medos em que a personagem 

Antônia vive. Esse estágio é repleto de coisas boas, uma vasta bagagem de experiência e 

conhecimentos preciosos adquiridos ao decorrer da existência. A protagonista sente-se 

debilitada e cansada fisicamente porque ainda não se deu conta dessas coisas boas 

vindas com a velhice. Medos e problemas, foi o que ela deixou penetrar em seu coração. 

As coisas boas e preciosas virão com o decorrer do tempo, quando estiver em paz 

consigo mesmo para aceitar o que essa fase tem a lhe oferecer.   

A identidade feminina, analisada na obra literária, tornou-se necessária com o 

assunto recorrente em todo meio social, devido à pluralidade que o tema abarca. Há uma 

atenção premente de se contestar a postura medieval, que ainda hoje persiste, em 

entender o envelhecimento como um período determinado da vida, no qual o 

pensamento se volta para a morte, sem se levar em conta o fato de que se trata de um 

movimento contínuo a desenrolar-se gradualmente, para o qual é impossível fixar-se 

uma data, uma idade, um momento preciso e estático no tempo.  

A riqueza que uma leitura traz ao leitor remete a todo o seu conhecimento, um 

conhecimento que terá ao longo de sua vida. A leitura vem como um apoio para a nossa 

vida, sendo a alavanca para o conhecimento, este vem entrelaçado com ela e essa união 

forma novos críticos, formando suas idéias sobre cada referencial. 

No romance O Homem da Mão Seca, a autora demonstra que a depressão causa 

medo e conflito interior nas pessoas. Do mesmo modo, é a representação da velhice, que 

causa medo nas pessoas idosas, elas se sentem rejeitadas e sozinhas. 

 A velhice não é um problema, mas muitos acreditam ser sim um problema 

social. A sociedade trata a velhice como uma invalidez e procura criar meios de 
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entretenimento com ações voltadas para a terceira idade. A família não quer ter 

obrigações com seus parentes idosos, se a condição financeira favorece, logo procuram 

clínicas ou asilos para interná-los. 

No romance estudado, nota-se que o comportamento da personagem Antônia é 

como o de uma pessoa doente, ressequida com a velhice, que não consegue aceitar isso, 

nem forças tem para libertar-se desses males. Somente Deus, com seu infinito amor, 

poderá libertá-la, trazendo vigor a seu corpo e paz ao seu coração.  

Na vida real, a velhice é vista como um empecilho. O idoso é jogado de um lado 

para o outro. Nem todos procuram entendê-lo, nem querem responsabilidade para com 

ele. Essa rejeição causa-lhe grande sofrimento. Ao ver que está sendo deixado de lado, o 

idoso adoece, deprime-se, e cada vez mais vai se fechando para o mundo. A velhice e a 

depressão caminham lado a lado, é preciso ter muito cuidado com as pessoas nessa fase, 

pois além da fraqueza física vem a fraqueza mental. O carinho e a dedicação são de 

grande importância nessa fase da vida. O idoso passa por uma segunda infância, fica 

debilitado e depende dos outros para tudo. 

O tema da representação da velhice mostra os conflitos que a depressão causa 

nas pessoas. Esse sentimento vem entrelaçado à velhice, pois as pessoas não aceitam 

que estão envelhecendo. Por causa disso, deprimem-se.  

Para uma pessoa ser considerada idosa não basta ter idade cronológica avançada. 

Devem ser considerados os fatores biológicos, psicológicos e mentais dessa pessoa, pois 

existem pessoas de idade avançada para as quais esses fatores variam, segundo Lorda e 

Sanchez (1998).  

Segundo Debert (1998), a velhice é determinada de acordo com a aposentadoria 

do indivíduo, que geralmente ocorre em torno dos 65 anos conforme a média mundial. 

A aposentadoria surgiu em 1883, esse conceito foi apresentado pelo chanceler alemão 

Otto Von Bismarck, que propôs que o indivíduo que alcançasse os 65 anos de idade, 

teria direito de usufruí-la. 

Conforme pesquisas, Debert (1998, p. 253) afirma que, “a velhice é uma 

realidade vivida por pessoas velhas com suas histórias, não é uma abstração”, ou seja, 

todos os problemas e dificuldades da velhice têm que ser encarados com seriedade, visto 

que, nossa sociedade está envelhecendo. Procurar entender e ajudar os idosos, pois a 

imprensa e as estatísticas começaram a mostrar números que demonstram este 

envelhecimento e alertar para os problemas decorrentes dele.   

[...] as representações sobre a velhice, a idade a partir da qual os indivíduos 

são considerados velhos, a posição social dos velhos e o tratamento que lhes 
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é dado pelos mais jovens ganham significados particulares em contextos 

históricos, sociais e culturais distintos. A mesma perspectiva orienta a análise 

das outras etapas da vida, como a infância, a adolescência e a juventude. [...] 

A pesquisa antropológica demonstra, assim, que a idade não é um dado da 

natureza, não é um princípio naturalmente constitutivo de grupos sociais, 

nem um fator explicativo dos comportamentos humanos. (DEBERT, 1998, p. 

8-9.) 

 

Segundo Elias (2001), em A solidão dos Moribundos, o medo de morrer causa 

pavor nas pessoas e faz com que os idosos e os moribundos se afastem das outras 

pessoas. A maneira mais antiga de enfrentar o fim da vida é evitar a ideia da morte. A 

melhor maneira de ajudar os idosos a enfrentar essa fase crítica, a velhice, é mostrar que 

eles são importantes, criando atividades que eles possam desenvolver, assim podem 

mostrar que são pessoas capacitadas, como pode ser observado na citação abaixo. 

A sociedade industrial é maléfica para a velhice. [...]. A sociedade rejeita o 

velho, não oferece nenhuma sobrevivência à sua obra. Perdendo a força do 

trabalho ele já não é produtor nem reprodutor. Se a posse e a propriedade 

constituem, segundo Sartre, uma defesa contra o outro, o velho de uma classe 

favorecida defende-se pela acumulação de bens. Suas propriedades o 

defendem da desvalorização de sua pessoa. (BOSI, 2001, p. 77). 

 

 Experiências gratificantes são vistas através das iniciativas para terceira idade, 

na qual o envelhecimento é encarado de uma maneira interessante, e os idosos são 

capazes de um exercício pleno dos direitos de cidadania, fazendo com que assim, as 

pessoas que estão envelhecendo, encarem esta etapa, como uma fase prazerosa e cheia 

de direitos e deveres como qualquer outra. 

O sujeito do romance O Homem da Mão Seca é Antônia. A personagem faz com 

que a história aconteça, faz com que ela tenha sentido. Ela conta a história de um 

período de sua vida muito complicado. É a fase da vida em que a velhice lhe bate à 

porta, e, ela não está pronta para recebê-la não admitindo de hipótese alguma que ela lhe 

alcance, com isso sofre muito. Dessa maneira se entrega a medos absurdos, a uma 

depressão que lhe tira toda a coragem de lutar contra esses medos. 

O romance conta uma fase da vida de Antônia, uma pessoa como qualquer outra. 

Ela que é uma esposa e mãe, e, com todos os afazeres de uma dona de casa, sempre 

muito atarefada. Mesmo vivendo muito ocupada com os serviços de casa, a mesma 

encontra um tempinho para escrever suas descobertas, poesias e outras coisas, em um 

caderno que tem guardado. 

A velhice representa para Antônia, um estágio da vida com limitações. Ela se 

sente como uma flor murcha, que está prestes a se despetalar. É como se estivesse 

murcha, como se tivesse sugado-lhe todas as forças. As debilitações causadas por esse 

período de sua vida estavam em sua imaginação. Em sua mente ela estava doente e 
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velha, sem capacidade de ser uma pessoa normal e alegre. Somente quando aceitasse a 

velhice, conseguiria encontrar a paz que tanto almejava, através de sua cura interior.  

Lembro com dor, os estudantes me apanharam distraída atravessando a 

passeata: deixa a velha passar. Olha a velha na pista, deixa a velha passar. 

Sou triste ou alegre? Se não estou atormentada, feito hoje, sou alegre. Gema 

fala em cura interior, Madalena culpa minhas leituras. Quem sou eu, de fato? 

(PRADO, 2007, p. 70) 

Esse excerto do romance O Homem da Mão Seca demonstra como a personagem 

sofre com o que representa essa fase na sua vida. Ao ser chamada de velha pelos 

estudantes, sente uma atormentação interior. Ela não aceita a velhice, a dor é muito 

grande ao ser comparada com uma pessoa idosa. Esse momento de sua vida, a seu modo 

de pensar, vem atrelado às doenças, como se uma pessoa com idade cronológica 

avançada estivesse seca para a vida.  

Não conseguindo aceitar a velhice, está com um grande problema. Tem tanto 

medo do que a ela representa em sua vida, que está doente. Está com depressão, e não 

sabe, pensa que é só medo. Esse sentimento não a deixa tratar seu dente, tem horror do 

que possa acontecer de ruim com seu marido, seus filhos e amigos. A velhice está lhe 

causando essa depressão. Uma pessoa deprimida não tem vontade de nada, não tem 

forças para lutar contra os pensamentos ruins, advindos da doença causada pela falta de 

aceitação dessa fase em que está passando. 

O que me levou a visitar a Correias foi a curiosidade de conhecer, naquele 

lugar atrasado, alguém que se empenhara, na meditação e no recolhimento, 

em encontrar Deus, coisa que também quero. Pois bem, no Fubá Torrado só 

tinha uma rua – mais do que imaginara -, lugar de terra vermelha, que me 

aflige um pouco. A Correias me recebeu atenciosa, predisposta, como disse, 

ao que Deus mandasse. E eu era, naquele momento, um mandado de Deus, 

ela explicou, para meu regozijo (PRADO, 2007, p. 15). 

Antônia é muito religiosa, Deus sempre é colocado em primeiro lugar em seus 

pensamentos, pois Ele é a sua fortaleza, em que se apóia em todas as horas, sendo elas 

boas ou difíceis. Pede a proteção divina para todos de sua família, também pede a Deus 

que lhe dê coragem para tratar seu dente, e que Ele lhe perdoe por suas fraquezas. Ela 

gostaria de ser uma pessoa com muita fé, forte, que não deixasse seus medos dominá-la. 

Como gostaria de ser uma pessoa tranqüila, com Deus no coração! 

O enredo da obra mostra uma grande religiosidade, onde a personagem com sua 

imensa fé, acredita em sua cura através das mãos divinas. Mencionando sempre citações 

bíblicas evidenciando o poder de Deus. 
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O físico enrijece com a chegada da velhice. As pessoas sentem-se debilitadas 

fisicamente e psicologicamente. Travam uma verdadeira batalha para não dependerem 

dos outros. O sentimento de que as pessoas mais sofrem na velhice, é o de inutilidade. 

Elas procuram ser fortes e produtivas, dessa maneira sentem-se úteis. Antônia também 

trava uma batalha consigo mesma, culpa seus medos pelo peso da idade, não gosta de 

viver o que representa esse estágio na sua vida. Uma etapa em que se sente muito 

temerosa das coisas que possam lhe acontecer. 

[...] “Dobra o que enrijece, o que está frio aquece.” Dobra o que enrijece, o 

que mais queria era tomar o braço dele, mas uma impossibilidade me travava, 

ó meu pai, Travas, por que este meu nome? Mais fácil parecia deixar amputar 

um dedo que estendê-lo na direção de Thomaz. Temia, se o fizesse, perder 

algo de mim, experimentando, contudo, uma premência que eu e mais 

ninguém podia, devia resolver. Sou responsável, era o sentimento nítido, esta 

é a hora, posso, eu, fazê-lo (PRADO, 2007, p. 186). 

Thomaz, seu esposo, está cada vez mais afastado dela. Esse distanciamento foi 

provocado por sua doença, por pensar que estando velha e doente não pode ficar junto 

dele. Sempre pede a Deus a cura por sua enfermidade, quer ficar juntinho de seu 

marido, mas não consegue, trava quando quer fazer algum carinho nele. Parecem dois 

estranhos, isso faz com que ela sofra muito. O amor de dele é muito importante, é um 

sentimento muito precioso, que lhe dá forças para continuar lutando contra as coisas 

ruis que chegam junto com essa fase da vida. Sua fé é grande, com a ajuda de Deus tem 

esperança de conseguir aproximar de seu marido outra vez. 

Ah, antes que me esqueça – pois não dá orgulho -, quando comecei a sarar, 

tive saudade de quando estava ruim, saudade do pânico, da quentura do 

inferno, esta é a verdade, pesar de ficar sem a doença. Mas fiz minha escolha, 

rechacei a sedução da sombra, escolhi a alegria (PRADO, 2007, p. 180). 

Ela escolheu a alegria, somente uma pessoa temente a Deus, tem o privilégio de 

viver uma vida alegre ao lado de sua família. Nem mesmo a sombra com toda a sua 

sedução conseguiu alcançá-la, pois ela sabe que sua vitória estar por vir e está cheia de 

alegria, pois ela merece. 

 [...] “...Dobra o que enrijece.” “Achava-se ali um homem que tinha a mão 

seca... Levanta-te e põe-te em pé aqui no meio... Ele se levantou, estende tua 

mão, lhe diz Jesus.” Estendi-a na direção de Thomaz, a mão mirrada, e a 

recobrei perfeita como a outra, sã. O que se fora de mim não me perdia, antes 

comigo mesma desposava-me, era um júbilo, eu salvava Thomaz, acolhendo 

o que me salvava, convertia-me no Salvador [...] (PRADO, 2007, p. 187) 

Ela se vê livre, liberta de seus medos, ali, dentro de um ônibus ao lado de seu 

marido, sente que sua vontade é a vontade de Deus. Com sua fé e sua perseverança, 

vencendo um dia de cada vez, consegue superar suas fraquezas, seu sentimento em 
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relação à velhice. Ainda consegue entender que o amor em Deus é diferente do amor 

que tem por seu marido, compreende que não precisa pedir perdão a Deus por amar 

Thomaz. Assim, a verdadeira Antônia viaja com seu marido à cidade de Páramos. 

O cotidiano de Antônia está marcado pela presença da velhice, ela tem saudade 

de sua juventude, fase da vida em que ela era alegre. Para a personagem, essa fase 

representa tristeza e cansaço. Com todos esses problemas vive em constante dúvida, se 

seu esposo está ou não triste com ela. Nunca perde uma oportunidade de questionar a 

Deus sobre sua cura, acredita que seus esforços em melhorar não fazem efeito nenhum. 

Não quer ser um fardo ou obrigação para Thomaz, seu esposo, pensando dessa maneira 

acredita receber a cura através de sua fé.  

Oh, Deus, trinta anos do meu casamento. Thomaz está triste, ou é meu medo 

que vê apreensão em seu rosto? O que terrível pode acontecer? Mãe de Deus, 

socorre-me, não quero sair pra comer pizza no Pádua (...) Meu desejo 

profundo é a súplica, a súplica permanente, só e apenas: tem piedade de mim. 

De manhã sol, trevas ao meio-dia, sol no meio da noite, trevas de madrugada. 

Há quanto tempo insônias? Um cansaço me quebra, uma exigência me 

mantém acordada. Senhor, eu, eu vos digo, minha juventude, saudade, 

saudade da minha alegria. (PRADO, 2007, p. 50) 

As súplicas persistentes da personagem são por conseqüência das três décadas de 

seu casamento, por pensar que seu marido esteja triste devido à sua idade. Já não sendo 

mais uma pessoa na flor da juventude, exige muito de si mesma, ficando dessa maneira 

muito cansada.  

Os sentimentos de impotência que Antônia sente devido à velhice lhe causam 

grande amargura e sofrimento, pois ela sabe que todos os seus amigos, filhos e esposo já 

estão cansados de suas lamentações, de seus medos sem sentido. A protagonista pede 

muito a Deus que lhe traga a cura o mais rápido possível, não quer ficar doente para 

sempre, mas não tem disposição para lutar contra esse mal que tanto lhe aflige. Ela 

gostaria de ser uma pessoa normal, sem medo, feliz com tudo o que lhe acontece em seu 

cotidiano, e com disposição para procurar cada vez mais ser feliz ao lado de sua família, 

principalmente ao lado de seu esposo que também sofre com o distanciamento entre os 

dois causado por seus medos e receios.  

Na roça tem laranjeiras precisando tratamento, são por uma parte bonitas, até 

com flor e laranjas, folhas verdinhas, por outra estão secas, onde a seiva não 

vai. Filho de Deus, Jesus, tenho amor por Vós, um grande amor por Vós. E 

saudade. Me cura. Me dá o Espírito Santo. Será que nunca mais vou dar 

conta de escrever uma poética? Meu braço dói, deve ser reumatismo. Será 

que fico velha sem fazer aquele vestido? Oh, gente, só tinha quarenta anos 

quando escrevi essa queixa! (PRADO, 2007, p. 38) 



9 
 

Antônia mostra o quanto seus sentimentos multifacetados para com a velhice são 

modificados. As laranjeiras precisando de tratamento, representa o que ela sente, que 

precisa se curar para voltar a florescer. Está seco onde a seiva não vai, as  laranjeiras 

precisam da seiva para voltarem a dar frutos, e ela precisa da juventude para voltar a ser 

saudável e fazer todas as coisas que tem vontade. 

Ao analisar, por exemplo, os personagens Antônia e Thomaz (casados há mais 

de 30 anos no romance pesquisado) percebe-se o quanto os personagens constroem o 

discurso de uma realidade e podem modificá-la a qualquer momento. Tais sujeitos têm 

vida própria no texto e se impõem para a compreensão do leitor. 

O sujeito, por sua vez, ao dizer, se significa e significa o próprio mundo. 

Nessa perspectiva é que consideramos que a linguagem é uma prática. Não 

no sentido de realizar atos, mas, porque pratica sentido, ação simbólica que 

intervém no real. Pratica, enfim, a significação do mundo. O sentido é 

história e o sujeito se faz (se significa) na historicidade em que está inscrito. 

(ORLANDI, 2001, p. 44 ) 

 

Há que se ressaltar, também, a ressignificação da temática bíblica acerca da 

caracterização do elemento “mão seca” uma vez que, na Bíblia (Novo Testamento), por 

diversas vezes, a expressão “mão seca” ou mão ressequida ou atrofiada ou ressecada 

e/ou mão mirrada é utilizada representando a idade avançada de personagens: 

1Novamente entrou na sinagoga. E estava lá um homem que tinha uma das 

mãos paralisada. 2Ora eles observavam-no, para ver se iria curá-lo ao sábado, 

a fim de o poderem acusar.  3Jesus disse ao homem da mão paralisada: 

«Levanta-te e vem para o meio.» 4E a eles perguntou: «É permitido ao sábado 

fazer bem ou fazer mal, salvar uma vida ou matá-la?» Eles ficaram 

calados.5Então, olhando-os com indignação e magoado com a dureza dos 

seus corações, disse ao homem: «Estende a mão.» Estendeu-a, e a mão ficou 

curada.6Assim que saíram, os fariseus reuniram-se com os partidários de 

Herodes para deliberar como haviam de matar Jesus. (MARCOS, 2008, p. 

1300) 

Quase sempre a expressão mão seca é usada para definir uma pessoa doente, 

com alguma paralisia que atrofiou essa parte do corpo. Geralmente isso acontece em 

pessoa com idade cronológica avançada, ou seja, em idosa. No corpus analisado, a 

expressão mão seca é usada para definir os problemas psicológicos de Antônia, 

problemas esses, que acredita estar acontecendo devido a sua velhice. Por estar 

envelhecendo, a personagem adoeceu. Foi acometida por uma forte depressão que lhe 

tirou todas as forças para viver uma vida saudável de acordo com o que merece.   

Antônia é uma pessoa comum, que sofre com seus medos. Tem medo de 

enfrentar o dentista para arrumar seu dente, esse medo é causado pela chegada da 

velhice, que a mesma não aceita. Diz que vai rezar dobrado pra Maria Amada lhe ajudar 

a ter coragem para tratar seu dente. Não tendo identidade própria, deixa seus medos 
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dominá-la. Antônia é uma pessoa que complica tudo em sua vida. Com a chegada da 

velhice, perde sua identidade, se torna uma pessoa fraca, sem forças para enfrentar o 

que essa fase possa lhe trazer, sejam surpresas positivas ou negativas, porém, sem forças 

ela não desfrutará de benefício algum.  

[...] Maria Amada é mesmo uma santa e, agora que morreu, posso invocá-la. 

Gema é muito corajosa, por isso mesmo vou contar só a ela este pensamento: 

meu medo vem diretamente de Deus, é um dom por ele mesmo doado. Onde 

mais, senão nos fracos, vai mostrar seu poder? Eu própria não fazia medo na 

Cassinha só pra ter o gosto de adular ela depois? Deus não me quer longe do 

seu colo, fica me treinando com o medo. (PRADO, 2007, p. 35) 

A velhice representa um empecilho na vida de Antônia, pois com sua chegada 

ela não tem mais vaidades, vive com medo e com uma depressão que lhe causa muito 

desconsolo. É uma fase da vida em que as pessoas se sentem deprimidas e tristes, o 

mesmo acontece com Antônia. Sente suas forças minando, sendo sugadas pela velhice. 

Sendo uma pessoa fraca, pensa que seu medo é doado por Deus, para mais tarde curá-la 

mostrando seu poder.   

Meus interesses se modificam bastante, à medida que, ora, à medida que 

envelheço. Thomaz fica mortificado, acha que é desconsolo meu, desmazelo, 

me queria com mais vaidades. Estas, tenho de sobra mas ele não percebe. 

Gosta de vestido bonito, cabelo arrumado. (PRADO, 2007, p. 26) 

Antônia suportava sua tristeza, não outra, muito menos a de Thomaz. Ele andava 

muito calado, e triste. Sofre com medo do que seu esposo, Thomaz, possa achar de sua 

maneira de vestir.  Pergunta o que aconteceu com ele, e ele diz que anda triste por ela 

não ter tomado expediente com seu dente. Fica aliviada ao saber que a tristeza de 

Thomaz era sobre seu dente e não sobre os problemas que seus medos estavam lhe 

causando.  Queria tanto ser uma pessoa bonita e arrumada para ele, mas não consegue, 

pois tem medo de ficar bonita por se achar velha. Por ser fraca e insegura, deixa a 

velhice privá-la de ficar bonita para seu marido. 

Ó Senhor, ia tudo tão bem entre nós, por que isto agora? Não dá para 

envelhecer em paz? Amarilis me diz delicadamente: já existe um processo de 

tirar as pintas das mãos. Devo-lhe explicações, embaraço-me nelas como 

deputados corruptos respondendo a inquéritos. Expostos, parecem escusos 

meus motivos, disfarces de um ego monstruoso e astuto. Por amor à beleza 

eu a recuso. (PRADO, 2007, p. 126-127). 

A impotência exposta diante do que Amarilis lhe aconselha é imensa. É 

apavorante saber que sua amiga estava por dentro do que ela sentia, de seu medo devido 

à chegada da velhice. Sente-se embaraçada, devia uma explicação à sua amiga, mas seu 

ego se recusa. A vergonha de saber que outra pessoa via seu envelhecimento, esse 
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sentimento a emudecia, por amor à beleza e medo do que representa a velhice em seu 

corpo, conforme se observa na passagem.  

De que temos tanto medo? De esgotarmos a riqueza de Deus. Nossa 

importância é tal que todos morremos, o mais ínfimo morre, Deus não o 

esquece. Senhor, tem piedade de Clara, de Rebeca, de mim, mostra-nos 

Vosso amor, Vossos inesgotáveis tesouros, desamarra-nos. Tenho sono, não 

me deixe adormecer à beira do abismo, cair de novo no ventre da baleia. 

Antes que eu durma, atende-me, desvencilha-me da coleira de ferro, ó Pai, 

meu Pai Nosso, Abba, Abba, Pai. (PRADO, 2007, p. 122)  

O sofrimento da personagem é devido ao que possa acontecer com ela e com 

suas amigas, porque a velhice é um fardo ainda maior para a mulher. Com tudo isso, 

sempre se apóia em sua religiosidade, para deixar de ter medo. Colocando Deus em 

tudo, às vezes, Thomaz até perde a paciência com a amada esposa. Ele tenta fazer com 

que ela entenda que não pode colocá-Lo em tudo. Que precisa solucionar seus 

problemas sozinha. Mas Antônia tem medo de que Deus a esqueça, e na mesma hora 

pede a Ele com muita fé, que não a deixe ter tanto medo. E, ainda entende que a riqueza 

Dele é tanta, que nunca a esquece. “Antes que eu durma, atende-me, desvencilha-me da 

coleira de ferro, ó Pai, meu Pai Nosso, Abba, Abba, Pai.” Essa citação mostra que 

Antônia pede a cura e libertação de seus problemas antes que durma, ou seja, antes do 

fim de sua vida. “Acho, de modo sutil e demoníaco, estou me recusando a envelhecer, 

enganando a todos, despistando, sinto vergonha de existir meio velha. Falo para que o 

Senhor me perdoe e tenha compaixão de mim (PRADO, 2007, p. 99)”. 

Os pensamentos ruins fazem Antônia sentir-se mal. Esses pensamentos a 

confundem, sente vergonha de não aceitar a velhice, pede perdão a Deus por isso, 

porque ela sabe que nossa existência depende da vontade Dele. Portanto, a velhice 

também é uma vontade desse ser supremo, temos que passar por essa fase da vida, sabe 

disso, só não tem forças para suportá-la, ou acredita não ter.  

Afinal, envelhecer é um processo e não uma mera etapa e, como tal, não se 

materializa apenas em um estágio da vida. Tal pensamento, não se confirma no romance 

de Adélia Prado. O envelhecimento acontece durante todos os dias, vem acontecendo 

gradativamente, como tem que ser, é a lei da vida. 

Escuta, ó Senhor, quase me perco esmagada sob constelações, é tão 

inacreditável o amor de Thomaz por mim, até o Teo me amou, nada me 

rejeita, a velhice me acena com votos de boas vindas, crianças distraídas 

ainda me apontam ‘aquela moça lá’. Que posso fazer, senão, como quem vai 

ao mar, submeter-me ás vagas de tão grosso carinho?! (PRADO, 2007, p. 

166) 

Antônia entende que a velhice não tira o seu valor como pessoa, nem mesmo sua 

beleza se desfaz. Com o passar do tempo vai ficando cada vez mais charmosa.  O 
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amadurecimento de seu corpo cada dia fascina mais seu marido, seu amor é muito 

grande por ela. Se entregar de corpo e alma a esse sentimento é maravilhoso. 

Conforme os sentimentos de Antônia, em O Homem da Mão Seca, a velhice lhe 

causa um verdadeiro pavor. Esse desassossego lhe trás medo de chuva, medo de sua 

alma ficar sofrendo, entre outras coisas. Somente Deus pode lhe entender e só ele pode 

lhe curar. 

Eu, Antônia, represento o tempo todo, me tranco no quarto pra representar, 

pra ficar de verdade, pra ficar viva, tudo consciente, consciente, consciente 

até – como se fosse guiada – girar espontaneamente com necessidade e rigor, 

isto é, com inconsciência. “O vivo e puro amor de que sou feito / Como a 

matéria simples busca a forma.” (PRADO, 2007, p. 76) 

A velhice é a fase da vida que a pessoa vê as maravilhas do mundo ao seu redor, 

que lhe sobra tempo para meditar sobre a grandiosidade de Deus em sua vida. Antônia 

se tranca no quarto para poder viver, longe de todos, ela consegue representar, não sente 

medo de estar viva e velha. 

 É preciso que as pessoas em volta mostrem aos idosos o quanto eles são 

queridos e preciosos, pois têm uma bagagem muito extensa de experiência de vida. Do 

mesmo modo, Antônia precisa se sentir querida por seus amigos e familiares. Com o 

amor das pessoas ao seu redor, ela perceberá como sua vida é feita de puro amor, amor 

infinito que Deus lhe proporcionou com o dom da vida. 

De manhã, sinal bem claro de uma ajuda em minha direção. “Quando 

estiveres nas trevas, não esqueças o que viste quando estavas na luz.” Este 

pensamento podia ter-me aquietado ontem, podia ter vivido de sua 

lembrança, acomodando-me na escuridão até passar a tormenta. É o que vou 

fazer. Impressionante como os bebês se salvam nas catástrofes. (PRADO, 

2007, p. 86) 

 

A cura virá como uma manhã iluminada pela luz divina. Quando estiver em paz 

consigo mesma, será liberta de todo o mal que a velhice, em forma de depressão, causa-

lhe. Essa fase tem o poder de causar desconforto nas pessoas, Antônia foi pega por esse 

mal, cabe a ela ter força e fé para se libertar. Mesmo não conseguindo libertar-se 

sozinha, com a ajuda de um psicanalista e fé em Deus, ela conseguirá ser uma pessoa 

normal, curada e feliz. 

[...] devo escrever poéticas pra minha salvação, pra salvação do mundo, pra 

salvação de Deus. Ah, doutor, estou feliz demais! Não escrever seria – como 

quando senti saudades da doença – escolher chamar a atenção, perder meu 

anonimato, não estou certa, doutor? Agora escrevo menos, como vê, como o 

senhor previu não me detenho... Estou escrevendo, faz horas, o que pensei ser 

uma carta apenas. Estou muito feliz, doutor... Aconteceu um mês depois do 

sonho que eu chamo ‘sonho dos ovos’, o tal que me fez decidir dar alta ao 

senhor. (PRADO, 2007, p. 180-181) 

O “sonho dos ovos” envolvia Thomaz e ela recém nascida, sendo tão indefesa 

precisava muito da ajuda dele.. Como se ao melhorar seus problemas sentisse saudade 
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da doença, de chamar a atenção, de ficar em evidência. Quando ela termina suas sessões 

de psicanálise, sente-se curada das amarras que a velhice lhe causava. Sente-se renascer 

para a vida. Ao contar todos os seus sonhos ao doutor, desde os que lhe causava pavor 

até os que se via feliz dentro deles, sente que sua enfermidade vai saindo de seu corpo. 

Daí nasce outra vez a vontade e a capacidade de escrever, pois desde que adoeceu não 

conseguia. A velhice representava para Antônia, além dos medos, a incapacidade de 

escrever seus poemas. Sua depressão vinha dos medos, causava-lhe improdutividade 

literária, para sua felicidade, precisava ter o dom da escrita. 

Gema, há três dias pelejando com sérias dificuldades, me ensinava: o sim de 

Maria foi querer o Salvador, deixar Ele nascer dela. Então concluo que o meu 

sim é deixar o Salvador me salvar, pois que sou o pecador para o qual Ele 

nasce. Assim, sou capaz de sem recorrer aos préstimos do doutor, e sem 

segurar como um náufrago a mão de Thomaz, dizer Pai, seja feita a Vossa 

Santíssima Vontade, que é apenas salvar-me. (PRADO, 2007, p. 105-106) 

Antônia sente que a sua salvação estava em sua fé, somente com sua entrega 

total a Deus, seria liberta de todos os males que lhe afligiam. Teria que ter fé para dizer 

ao Pai que aceitava todas as suas vontades, pois Ele só queria o seu bem. Ela teria que 

ter a fé de Maria para aceitá-lo sob todas as coisas. 

Não sentia tédio, mas era tão bonita a palavra! Segurava o crepúsculo, a tarde 

tristonha e o vento que derrubava os abacatezinhos, segurava tudo no meu 

caderno, dava-lhes vida, sob minha palavra brilhavam em lux perpetua. Ó 

Deus, foste benigno em me ocultar Vossa face por entre os véus da tarde, 

puro amor fostes para mim em revelá-la por entre as cambiantes luzes. As 

belíssimas tristezas retornam. (PRADO, 2007, p. 101) 

Quando a face de Deus estava oculta para Antônia, entre as sombras da tarde, a 

representação da velhice vinha em forma de depressão, causando-lhe tanto aflição, tanto 

medo. Quando Deus revela sua face em forma de luz, ela se vê livre de toda a 

enfermidade que lhe afetava. Antônia estava livre para desfrutar a vida que Deus lhe 

proporcionou, como um presente especial dado por Ele, a dádiva divina de sua 

existência em um mundo lindo, como um jardim florido.  

 

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao escolher O Homem da Mão Seca, como corpus desse artigo, deparamos com 

uma realidade vivida por muitas pessoas, os problemas acarretados pela velhice. A obra 

nos mostra uma mulher comum, que sofre com o que essa fase representa em seu 
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cotidiano. Na vida real não é diferente, a velhice é uma fase em que as pessoas se 

deprimem, pensam que não é capaz de produzir ou conseguir fazer coisa alguma. 

 Ao se conscientizar que tudo tem sua hora, a pessoa começa aceitar os 

problemas causados por essa fase. A velhice é um estágio da vida como outro qualquer, 

todos os estágios da vida têm problemas, seja ele o da adolescência ou o da adulta, todas 

eles têm seus segredos. Cabe à pessoa ter determinação, força e fé, para conseguir 

vencer todos os obstáculos representados por esse estágio da vida.  

O convívio em um ambiente saudável, onde existe amor e respeito ao próximo é 

de grande importância na vida de uma pessoa com idade avançada. O amor e a 

compreensão são os mais responsáveis pela aceitação do que representa a velhice nas 

pessoas. A pessoa que sabe ser amada por seus familiares tem coragem para enfrentar 

qualquer obstáculo que posse surgir em sua vida, seja ele pequeno ou grande. Antônia, a 

personagem central da obra estudada, é uma pessoa amada por seus amigos e familiares, 

por isso teve forças para lutar e vencer os medos ou outros sentimentos que a velhice 

representava em sua vida. 

A leitura do romance O Homem da Mão Seca nos mostra como Adélia Prado 

procura escrever sua obra tendo, como personagem central, uma mulher temente a 

Deus. Dessa maneira a autora consegue colocar em evidência o lado religioso da figura 

feminina, como se essa ela estivesse em total comunhão com Deus. Ela nos mostra que 

a figura feminina é de grande importância em sua obra, além da fé espiritual, a força e 

perseverança, é como se fosse Maria, sendo assim, essa figura passar a ser para o leitor, 

como uma figura materna. 
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