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HÁ UMA IDADE PARA A VELHICE?  
SINAIS DO ENVELHECER E CRISE DE IDENTIDADE NA POESIA 

BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA DE AUTORIA FEMININA 
 

Angélica Soares (UFRJ) 
 
 

Joan Scott, ao lembrar que a palavra gênero, no âmbito da teoria crítica feminista, 
vem sendo utilizada há algumas décadas “como uma maneira de se referir à organização 
social da relação entre os sexos”i encaminha-nos, de forma sucinta, a concordar com Guita 
Grin Debert, para quem “se gênero é relacional e performático, gênero e idade são cruciais 
para entendermos certas categorias sociais como a velhice, particularmente a situação da 
mulher idosa”ii. 

Assim, ultrapassando as tendências dos primeiros estudos gerontológicos, que se 
voltavam para a redução das diferenças, em termos étnicos, religiosos, de classe e de 
gênero, as pesquisas a partir da década de 1970 enfocam diferentes formas de adaptação de 
grupos sociais distintos à experiência do envelhecimento e buscam explicar as diversidades. 

Maria José Somerlate Barbosa, em sua bem pontuada Apresentação do volume por ela 
organizado Passo e compasso; nos ritmos do envelhecer, faz referências substanciais sobre 
a construção social e cultural negativa de concepções da velhice, ao mostrar: 

 
(...) como “velhismo” também desempenha um papel importante na maneira 
como envelhecimento e velhice são conceituados, aceitos e propagados. Em 
muitos casos, os significados culturais que “velhismo” incorpora equiparam-se a 
outros ismos como racismo, classicismo e machismo. Tal conotação negativa 
está também tão freqüentemente ligada ao conceito de identidade que, quando a 
produção do trabalho diminui ou cessa (no caso da aposentadoria, por exemplo), 
a auto-estima das pessoas costuma diminuir. Neste cenário, envelhecer se torna 
sinônimo de ter um corpo improdutivo, às margens do Logos, da sexualidade, da 
sensualidade, da família e da sociedade.iii  

 
Por outro lado, Barbosa chama-nos a atenção para a necessidade 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. Assim 
compreendido:“Envelhecer é, no entanto, um processo e não uma mera etapa e, como tal, 
não se materializa apenas num estágio da vida”iv. 

O dinamismo vital, não tendo uma constituição linear, por si só inclui renovações, 
constrói-se por múltiplas facetas que, apesar do envelhecimento biológico infalível, 
dependendo do valor simbólico de que ele se reveste, pode fazer resultar diferentes atitudes, 
quer na auto-referencialidade de cada um, quer nos relacionamentos inter-subjetivos. 
Perder-se gradativamente a juventude pode não ser sinônimo de perder-se a jovialidade e, 
com isso, de se abrir mão da capacidade de sonhar e de viver produtivamente, cada dia, 
embora não desconheçamos, com Simone de Beauvoir que: 
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Existir, para a realidade humana, é temporalizar-se: no presente, visamos ao 
futuro através de projetos que ultrapassam nosso passado (...). A idade modifica 
nossa relação com o tempo; ao longo dos anos, nosso futuro encolhe, enquanto 
nosso passado vai-se tornando pesado. Pode-se definir o velho como um 
indivíduo que tem uma longa vida por trás de si, e diante de si uma expectativa 
de sobrevida muito limitada.v.  

 
Esse encurtamento do futuro não implica, no entanto, em desembocar sempre na 

solidão, na doença e na inutilidade. E assim é, comumente, pela pressão social 
discriminadora, baseada na oposição entre o velho e o jovem como instâncias 
independentes, binariamente construída e, por isso, responsável pela polarização que 
desvaloriza  o primeiro; desvalorização que, como lembra Ecléa Bosi, é maior na sociedade 
industrial: 

 
Nas sociedades mais estáveis, um octogenário pode começar a construção de 
uma casa, a plantação de uma horta (...). 
Quando as mudanças históricas se aceleram e a sociedade extrai sua energia da 
divisão de classes, criando uma série de rupturas nas relações dos homens com a 
natureza, todo sentimento de continuidade é arrancado de nosso trabalho (...). 
A sociedade rejeita o velho, não oferece nenhuma sobrevivência à sua obra. 
Perdendo a força de trabalho ele já não é produtor ou reprodutor. (...) O velho 
não participa da produção, não faz nada: deve ser tutelado como um menor. 
Quando as pessoas absorvem tais idéias de classe dominante, agem como loucas 
porque delineiam o seu próprio futuro.vi 

 
Retornando às sinalizações de Debert, convém com ela ressaltar que, na sociedade 

brasileira contemporânea, a preocupação recente com o envelhecimento e com a melhoria 
da qualidade de vida, vem transformando não só os modos de ver a velhice em geral, mas 
também leva a tratá-la como “uma experiência radicalmente distinta para homens e 
mulheres. As diferenças de classe, que dão conteúdos específicos à velhice são 
minimizadas ante as diferenças de gênero”vii. 

Ao considerarmos que as vivências pessoais do envelhecimento feminino não se 
desligam, quer por reduplicação, quer por transgressão, de concepções sobre a mulher idosa 
e de práticas sociais que tendem a fazer permanecerem estereótipos e preconceitos, mais 
fortemente voltados para as mulheres (em nossa sociedade falocêntrica), fomos atraídos, 
em alguns poemas brasileiros de autoria feminina, para questões suscitadas por situações 
concretas recriadas, que nos permitem pensá-las, a partir das imagens que, por diversos 
ângulos, espelham estórias de opressão a envolverem o envelhecimento das mulheres. 

Na poesia de Adélia Prado a consciência dos traços físicos, sociais, psicológicos e 
existenciais que indiciam o avanço da idade está em pauta de recriação desde o seu 
primeiro livro, Bagagem. 

O poema intitulado “Páscoa” se inicia por um desejo de conceber a velhice, partindo 
de suas manifestações mais internas e se  amplia através de metáforas espaciais e 
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temporais, que vão ganhando um sentido também social, que hoje sabemos estar 
diretamente ligado a perspectivas generizadas. Se não 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 loura 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 
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.viii 

 
Em uma leitura possível, pode-se fruir o poema em dois movimentos que conotam 

situações experimentadas, freqüentemente, pela mulher e que acabam por transformá-la em 
uma “velha mãe cansada” ou uma “avó boa”. 

Um primeiro movimento se ata por laços simbólicos negativos, que unem melancolia 
e improdutividade. Adélia Prado nos coloca diante de uma recordadora em crise de 
identidade, que a leva a retrair-se, a voltar-se para si mesma, ao isolamento, à solidão e à 
dor. A busca do passado (“olhar retratos”), associada à constatação memorialística das 
transformações físicas diante do espelho, pontuadas com uma discreta ironia, no jogo 
aliterado de “loura”, “lírica” e “pictural”, reserva para a maior parte do dia, o desgosto, que 
explode no choro indicador de fraqueza. 

A essa tendência da mulher idosa para uma rotina doméstica, muitas vezes 
deprimente, que ainda perdura em nossos dias, como na recriação imagética de Adélia 
Prado, já se referira Simone de Beauvoir, nos finais dos anos quarenta, inaugurando o 
debate sobre a situação da mulher: 
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A mulher idosa, se lhe sugerem que parta novamente para o futuro, responde: 
Tarde demais. Não porque o tempo seja agora medido: uma mulher é 
aposentada muito cedo; mas falta-lhe entusiasmo, a confiança, a esperança, a 
cólera que lhe permitiriam descobrir novos objetivos ao redor de si. Ela se 
refugia na rotina que sempre constituiu seu quinhão; faz da repetição um 
sistema, entrega-se a manias caseiras (...)ix 
 

Num segundo movimento semântico-figurativo do texto, em referência à significação 
do título (“Páscoa”: passagem, libertação, ressurreição), a recriação irônica das falas, que 
obedecem a códigos de depreciação do idoso e colaboram na intensificação do sofrimento, 
parece apontar para a necessidade de se ultrapassarem os paradigmas alienantes quando se 
poderia, então, desejar o que fosse “doce”, capaz de afastar o medo. 

Assim, se reúnem, no poema, as contradições vivenciadas por idosas, decorrentes do 
aprendizado de que a vida se divide cronologicamente em etapas estanques, que se instalam 
como num passe de mágica, sem se considerar o processo contínuo do envelhecer e a 
tensão entre todos os tempos, a juntar passagem e permanência. Ao contrário, levando-se 
em conta a continuidade e unidade temporais, deixam de ser opostos começo / prazer / 
produtividade e término / dor / inutilidade. 

A “Páscoa” adeliana, voltada para a possibilidade de se recomeçar a cada dia, leva-
nos, com Maria José Somerlate Barbosa, a refletir sobre “símbolos da marginalização da 
velhice, através da sublimação de papéis que as mulheres idosas assumem e/ou acabam 
aceitando no contexto familiar”x e chama-nos a atenção para a necessária reação contra a 
anuência do idoso às ações que lhe antecipam o envelhecimento e mantêm, historicamente, 
a discriminação. No poema, essas ações se indiciam, metonimicamente, em: “põe o 
agasalho / tens coragem? / por que não vais de óculos?” – advertências que atacam, como 
um lobo em pele de cordeiro, destruindo momentos de “alegria”. Essas intervenções 
inapropriadas e inaptas conotam o sentido de oposição entre velhice e juventude, que 
alicerça, de modo recorrente, a constituição dos grupos sociais, ao contrário do sentido de 
complementaridade, que afastaria do idoso os estigmas de improdutivo, inativo e senil. 

O discurso irônico é também a forma escolhida por Diva Cunha para recriar a 
descoberta do envelhecimento nos traços físicos, que transformam a aparência: 

 
Não me lembro bem quando 
esta ruga plantou-se 
entre o nariz e a testa 
o olho esquerdo e o direito 
 
horizontal golpe 
que divide a face 
tanto para cima  
quanto para baixo 
 
ao nariz restou 
espalhar-se para os lados 
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antes de cair de vez 
no oceano da boca 
o que daria muito o que falar 
 
Auto-retrato sem direito a retoque 
Barcelona 28.08.2002xi 

 
Ao pintar, poematicamente, um “auto-retrato sem direito a retoque”, o tom 

zombeteiro, que apóia a figurização grotesca toma o lugar do horror que poderia ser 
provocado pela sensação de não mais deparar-se com a sublimidade narcísica, que levaria 
ao auto-enamoramento e à morte. Em sentido oposto, a “ruga” denunciatória do avanço da 
idade anuncia o seu futuro desdobramento em traços mais profundos das mudanças 
temporais impressas na face. No lugar de impregnar a experiência especular de tragicidade, 
a saída é o apelo ao cômico e ao lúdico, num jogo que projeta o sujeito para o futuro, ao 
invés de, ilusoriamente, levá-lo a permanecer como na mocidade. Isso aconteceria, se 
optasse pela idealização de imagens que conduziriam a um desejo de retorno ao passado, 
impedindo-o de assumir-se integralmente. Na versão de Diva Cunha, por outro lado, o 
apelo memorialístico, unindo lembrança e esquecimento, permite ao sujeito até realizar-se 
com a brincadeira; o que reduz a importância sociocultural dada à aparência feminina, 
“longe, portanto, da ideologia da beleza física, do novo, a ser mantido a qualquer preço”xii; 
o que Maria da Glória Bordini encontra na poesia de Adélia Prado. 

A concepção errônea de uma instantaneidade no envelhecimento, e o estado de 
inoperabilidade para o qual as pessoas de idade avançada são relegadas lhes trazem, não 
raramente, interrogações sem resposta e, por isso mesmo, frustrantes, como as que se 
mimetizam em “A leve...”, de Renata Pallotini: 

 
Por que é que a simples atitude 
não traz de volta a leve, alada, 
despreocupada juventude? 
 
imito o gesto e a risada 
e mais a volta do cabelo. 
Mas nunca mais terei aquele 
 
lépido impulso para o salto, 
ligeiro vôo para a frente. 
O que me falta, em que me falto? 
 
Por que envelheço, de repente?xiii 

 
O referido binarismo opositivo talvez explique, em parte, a idealização e a 

supervalorização da “juventude”, que se imprimem no segundo e no terceiro verso do 
poema, cujas reticências do título se nos afiguram como indício de algo que se suspendeu 
no pensamento e também no tempo, de modo repentino e irrecuperável. Mesmo assim, é 
comum que se busquem, nos tempos idos, modos de ser e de expressar-se. E, constatando a 
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impossibilidade do retorno da imagem desejada, acaba a mulher, muito constantemente, 
como no caso recriado, por voltar-se para ela mesma, sem ter para que apelar. Finalmente 
“parece-lhe que não faz senão sobreviver a si mesma”xiv. 

Essas são reflexões que, a meu ver, permeiam o tom melancólico das imagens 
pallottinianas, que reúnem os sentimentos de perda, falta, ausência, falha e de estar a 
mulher perdida “de repente” – imagens que marcam a sua auto-avaliação negativa, ao 
consentir olhar-se, inesperadamente, como uma mulher de idade. 

As perguntas poematizadas: “O que me falta, em que me falto?” bem poderiam 
remeter às observações de Beauvoir de que, vivenciando a velhice como um “marco contra 
o qual se chocou sem esperar”xv, é possível acontecer que: 
 

Pelo fato de que, sendo mulher, suportou mais ou menos passivamente seu 
destino, parece-lhe que lhe roubaram suas possibilidades, que a enganaram, que 
escorregou da juventude para a maturidade sem ter tomado consciência disso.xvi 
 

Essas situações se conotam no caráter súbito da interrogação final do poema: “Por que 
envelheço, de repente?” 

No sujeito feminino recriado por Alice Ruiz, as interrogações melancólicas 
construídas por Renata Pallottini para pontuar a crise de identidade feminina, diante de 
traços do envelhecimento, dão lugar à constatação das frustrações e da situação de 
abandono em que se coloca a mulher que, solitária, abdica da vida: 
 

Se eu fizer poesia 
com tua miséria 
ainda te falta pão 
                 pra mim não 
 
às vezes 
vem a certeza 
                     a vida agora 
                     já foi vivida 
era uma vez 
                    uma menina 
                    descobrindo a rotina 
 
drumundana 
 
e agora maria? 
 
o amor acabou 
a filha casou 
o filho mudou 
teu homem foi pra vida 
que nunca cria 
a fantasia 
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que você sonhou 
apagou 
à luz do dia 
 
e agora maria? 
vai com as outras 
vai viver 
com a hipocondria.xvii 

 
O recurso da paródia permite à poetisa lançar mão do procedimento da máscara, que 

age nos planos semântico e fônico, trazendo para os versos não mais o “José”xviii 
drummondiano, mas uma maria, que cumpriu, sem horizontes libertários, seu destino de 
mulher – uma “maria” “drumundana” inserida na “rotina” do mundo das mulheres, limitado 
pelas leis patriarcais. 

É ainda o mesmo mecanismo intertextual, agora em “era uma vez / uma menina”, que 
permite reelaborar-se, literariamente, o fenômeno inconsciente do reconhecimento, da 
“sobrevivência de imagens passadas”xix, da memória do que, na infância, já pré-dispunha à 
interrogação futura: “e agora maria?” – uma “maria” grafada com letra minúscula, 
metonimicamente referindo-se a muitas mulheres que, sem identidade própria, sonham com 
a fantasia do amor romântico e que só acordam para a realidade quando alguém ou algo a 
faz admitir: “teu homem foi pra vida”. E, assim, se instaura o vigor denunciante e 
desmistificador da paródia, uma vez que, para marias, se tornam impossíveis os finais 
felizes dos contos de fada, a complementarem o “era uma vez”. 

A última estrofe do poema completa todo o complexo parodístico ruiziano, na 
referência ao dito popular “Maria-vai-com-as-outras”, no contexto cultural brasileiro 
significando “Pessoa sem opinião própria, que obedece passivamente ao comando alheio e 
se deixa convencer com a maior facilidade”xx. 

Note-se que, no poema, os caminhos do humor paródico por um lado conduzem à 
sátira, ridicularizando-se, zombeteiramente, a situação da mulher para quem surge “a 
certeza / a vida agora / já foi vivida” – situação cuja saída, não raro, é também, na realidade 
não ficcionalizada a “hipocondria”, comum na vida de mulheres idosas. E, por outro lado, 
abrem-se atalhos para a ironia, uma vez que o sujeito, que no discurso (primeira estrofe) se 
identifica como poeta, inscreve-se também como ironista que, sutilmente, se poderia estar 
auto-referindo, voltando-se para a própria miséria. Construir o poema seria um ganho  (“o 
pão que não falta”), em decorrência da possibilidade aberta pela literatura de, 
ambigüamente, questionar e nos instigar com questões. A literatura, como veículo para um 
posicionamento crítico da realidade, possibilitaria à mulher diferentes escolhas, ao contrário 
da “Maria-vai-com-as-outras”. 

Alice Ruiz, ao optar pela polifonia caracterizadora dos diálogos entre textos e, 
conseqüentemente, entre situações textualizadas, parece não desconhecer que:  

 
Com uma feição muito específica, o humor paródico não se utiliza do riso que 
descontrai, do riso que o sistema prevê e programa com uma função catártica de 
alívio de tensões e, com isso, de aceitação do próprio sistema. Isto porque, pela 
reunião imprevisível de várias vozes culturais, o riso carnavalizante foge ao 
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controle do poder vigente, ideológico e literário, adquirindo um vigor 
denunciatório e anti-ilusionista, questionando valores tradicionais e 
evidenciando a literariedade da literatura.xxi 
 

Retornando ao universo literário de Adélia Prado, vemos que, a tensão constante  
entre poesia e religiosidade, que caracteriza, sobretudo, a sua obra, alicerça-lhe também a 
temática do envelhecimento feminino, levando-nos a pensar na necessária superação dos 
marcos cronológicos de fases da vida, fincados ideologicamente com a força dos discursos 
institucionais discriminatórios. E, será que ter “vinte anos mais vinte...” é motivo para 
abdicar do desejo? Na poética adeliana, a resposta acertada é não. 

Assim é que, o erotismo vivenciado pela mulher de idade avançada, recriada por 
Adélia Prado, parece vir ao encontro, de forma positiva, da referência feita por Simone de 
Beauvoir: “Perguntaram à princesa de Metternich em que idade uma mulher deixa de ser 
atormentada pela carne: Não sei, respondeu, só tenho 65 anos”.xxii. Essa resposta, se situada 
no universo adeliano, viria, certamente, respaldada na fé, porque tanto “O ponto de cruz é 
iluminação do Espírito”xxiii, quanto o sexo. E, se “Deus nos mastiga com dor, / é por amor 
que nos come”xxiv. 

Do mesmo modo, no poema intitulado “Dolores”, o “... fato irreversível: / não sou 
mais jovem”xxv, ao invés de frustrar e deprimir, conduz a uma busca de compreensão para 
os apelos da “carne soberba”xxvi no Livro Sagrado. Isto porque somente nele estão as 
realidades indiscutíveis. Daí situar-se a fé acima de qualquer argumento. Senão vejamos: 

 
Hoje me deu tristeza,  
sofri três tipos de medo  
acrescido do fato irreversível:  
não sou mais jovem.  
Discuti política, feminismo,  
a pertinência da reforma penal,  
mas ao fim dos assuntos  
tirava do bolso meu caquinho de espelho  
e enchia os olhos de lágrimas:  
não sou mais jovem.  
As ciências não me deram socorro,  
nem tenho por definitivo consolo  
o respeito dos moços.  
Fui no Livro Sagrado  
buscar perdão pra minha carne soberba  
e lá estava escrito: 
”Foi pela fé que também Sara, apesar da idade avançada, 
se tornou capaz de ter uma descendência...” 
Se alguém me fixasse, insisti ainda, 
num quadro, numa poesia... 
e fossem objetos de beleza os meus músculos frouxos... 
Mas não quero. Exijo a sorte comum das mulheres nos tanques, 
das que jamais verão seu nome impresso e no entanto 
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sustentam os pilares do mundo, porque mesmo viúvas dignas 
não recusam casamento, antes acham sexo agradável, 
condição para a normal alegria de amarrar uma tira no cabelo 
e varrer a casa de manhã.  
Uma tal esperança imploro a Deus.xxvii 

 
Esse tributo à “Dolores” se inicia associando a “tristeza” diante da irreversibilidade 

dos anos vividos à capacidade da mulher de participação ativa nas questões sociopolíticas 
(versos 5 e 6). Mas, essas realizações terrenas são ainda insuficientes, na concepção 
adeliana, para que seja aceitável o fato de se ter perdido a juventude; bem como são 
incompetentes, o “socorro” das “ciências” e “o respeito dos moços” como “definitivo 
consolo”. 

Pelo estilo adeliano associativo, imprime-se, a partir do reconhecimento dessas 
precariedades, no registro coloquial – por melhor enunciar referências cotidianas ao 
ocorrido e ao agora –, uma dinâmica existencial que desfaz as oposições entre o sagrado e o 
profano, o contingente e o transcendente, a jovialidade e a avançada idade. E isso se torna 
possível, através da permanência do desejo, concedida pelo vigor divino. 

A manutenção da jovialidade, alicerçada pelo exercício erótico, que une e enriquece, 
agiria para o afastamento da tragicidade que pode revestir a consciência do prazo de vida, a 
partir de certo limiar variável nos indivíduos, prazo que parece ao idoso cada vez mais 
curto, conforme apontou Beauvoir, “porque o tempo não corre do mesmo modo nos 
diversos momentos de nossa existência: ele se precipita à medida que envelhecemos”xxviii. 
Talvez por isso, na imagem de Sara, procriando “apesar da idade avançada”, Adélia Prado 
situe o testemunho do respaldo divino à duração da atividade erótica para além de um 
limite determinado. E é nas mulheres do povo que a poetisa busca o exemplo no qual 
melhor se realiza a jovialidade, porque não separam, fingidamente, dignidade e desejo 
sexual, vivenciando-o como condição para a alegria de viver. 

Para concluir essas reflexões sobre diferentes representações do envelhecer, gostaria, 
ainda, de enfatizar o sentido da mútua relação temporal que une as várias fases da vida, nas 
quais se inter-relacionam sempre todos os tempos da temporalidade humana, instaurando-se 
uma tridimensionalidade fundamental que alicerça a vida. Essa simultaneidade de passado-
presente-futuro bem dialogaria com a concepção de um entrecruzamento dos tempos que, 
segundo Walter Benjamin, no ensaio sobre a Imagem de Proust, seria o modo de captar 
realmente a interação entre o envelhecimento e a reminiscência. Sendo assim, referindo-se 
ao autor de À la recherche du temps perdu, detecta que: 

 
Seu verdadeiro interesse é consagrado ao fluxo do tempo sob sua forma mais 
real, e por isso mesmo mais entrecruzada, que se manifesta com clareza na 
reminiscência (internamente) e no envelhecimento (externamente). 
Compreender a interação do envelhecimento e da reminiscência significa 
penetrar no coração do mundo proustiano, o universo dos entrecruzamentos.xxix  

 
Sendo assim, nossas imagens-lembranças guardam, simultaneamente o que se mostra 

nos traços do envelhecimento e o que ainda permanece e permanecerá das várias idades que 
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todos carregamos. É esse sentido entrecruzado do tempo, mobilizado pela memória, que se 
revela, no estilo leve e lúdico de Diva Cunha: 

 
Uma menina 
brinca em mim 
o jogo da velha.xxx 

 
 
 
Notas: 
                                                 
i  SCOTT, 1990, p. 5 
ii (DEBERT, 1994, p. 33) 
iii (BARBOSA, 2003, p. 10) 
iv  (BARBOSA, 2003, p. 10) 
v  (BEAUVOIR, 1990, p. 445) 
vi  (BOSI, 1987, p. 35-6) 
vii  (DEBERT, 1994, p. 34) 
viii (PRADO, 1986, p. 37) 
ix (BEAUVOIR, 1980, p. 361) 
x  (BARBOSA, 2003, p. 168-9) 
xi (CUNHA, 2004, p. 51) 
xii  (BORDINI, 2003, p. 147) 
xiii (PALLOTTINI, 1995, p. 183) 
xiv (BEAUVOIR, 1980, p. 344) 
xv (BEAUVOIR, 1980, p. 344) 
xvi  (BEAUVOIR, 1980, p. 183) 
xvii  (SAVARY, org., 1992, p. 13) 
xviii  (ANDRADE, 1973, p. 70) 
xix  (BERGSON, 1990, p. 49) 
xx  (MAGALHÃES JÚNIOR, 1977, p. 185) 
xxi  (SOARES, 2006, p. 73) 
xxii  (BEAUVOIR, 1980, p. 349) 
xxiii  (PRADO, 1987, p. 70) 
xxiv  (PRADO, 1987, p. 70) 
xxv  (PRADO, 1987, p. 68) 
xxvi  (PRADO, 1987, p. 68) 
xxvii  (PRADO, 1987, p. 68) 
xxviii (BEAUVOIR, 1990, p. 460) 
xxix (BENJAMIN, 1994, p. 45) 
xxx  (CUNHA, 1996, p. 31)  
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