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Angela Bernardes: Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite da Paula 

Borsoi, Diretora do ICP e da Glória Maron, Coordenadora de Ensino. Estou contente de 

iniciar o trabalho do semestre aqui com vocês, apresentando o tema do XXII Encontro 

Brasileiro do Campo Freudiano.  

Sábado será o encerramento da turma do ICP de 2015. Eu queria antecipar aqui os meus 

parabéns aos alunos da turma. Espero que dessas 15 pessoas algumas se engajem no trabalho 

da Escola. E eu estava pensando como às vezes é difícil para algumas pessoas encontrarem 

um nichozinho, um lugar de trabalho na Escola. Muitas pessoas se ressentem disso, e eu 

pensei, como diretora da Seção Rio atualmente, em dar o meu depoimento de que realmente a 

escola tem um funcionamento meio “doido”. Lacan falava de um turbilhão do funcionamento 

da Escola, e cada um entra nesse turbilhão como pode, com seu desejo, com seu sintoma. Não 

existe bem uma porta de entrada. Temos cartéis, que são considerados a porta de entrada 

principal da Escola, mas temos também as Jornadas, o Encontro Brasileiro que acontecerá 

aqui no Rio. Esses momentos de Jornadas, de Encontros, são a ocasião de muita gente se 

envolver em Comissões. Os Encontros e as Jornadas têm essa função de movimentar as 

pessoas na Escola, nesse turbilhão de que eu estava falando. 

Plateia – E também dá essa ideia do uno da Escola, que também é o ponto de amarração, não 

é? 

Angela Bernardes – Esse Encontro vai reunir a Escola Brasileira. Estamos acostumados a 

trabalhar dentro de uma Seção da Escola, que é essa aqui do Rio de Janeiro, e no Encontro a 

gente tem uma dimensão da Escola, como vocês falaram, como Uma, vamos dizer assim, 

como um organismo do qual nós fazemos parte e ao qual nós nos integramos.  

A ideia hoje é fazer uma apresentação do tema desse Encontro que vai ocorrer em novembro. 

Nosso convidado, Éric Laurent, foi interlocutor do Conselho da Escola Brasileira por ocasião 

da formatação do tema. Dessa interlocução saiu esse título: “A queda do falocentrismo: 

consequências para a psicanálise”. O que quer dizer falocentrismo? O que está em queda? E o 

que mudou na psicanálise? Obviamente, não vou responder essas perguntas, mas eu vou tentar 

falar um pouco sobre o que me colocou a trabalho em relação a essas perguntas. É sempre 

bom lembrar que o termo falocentrismo não é um termo da psicanálise. Eu fui olhar no 



Dicionário Houaiss e o verbete “falocentrismo” diz assim: “Doutrina ou crença centrada no 

falo, na convicção da superioridade do sexo masculino”. Na Wikipédia está escrito, entre 

outras coisas: “Consiste numa visão ou lógica do pensamento que defende a lógica do 

patriarcado” etc. Aqui a gente já vê que não é um termo da psicanálise. Em primeiro lugar 

porque o falo não corresponde à superioridade do macho na psicanálise, não corresponde ao 

macho. Então, eu pensei para hoje em percorrer, talvez um pouco superficialmente,  o 

conceito de falo, situando um pouco como é que esse termo entrou para o nosso vocabulário. 

Assim, em linhas gerais, de forma introdutória, vou insistir nisso, que para nós o falo não 

corresponde ao órgão masculino, mas ao símbolo que a sua falta inscreve. Isso faz muita 

diferença, não é? Existem muitas maneiras de abordar este conceito, que vai do falo como 

significante da falta ao falo como suplência da relação sexual que não existe. Pierre Naveau, 

na Revista La cause du désir n. 95, resume isso dizendo que tem algo no falo inapreensível 

conceitualmente. Eu o cito: “De qualquer forma que se queira apreender o falo, a 

ambiguidade é o que caracteriza o conceito que tenta ser lido”. Então, quando estamos 

falando de queda do falocentrismo, a gente tem que pensar do quê a gente está falando e como 

estamos tomando essa questão do falo.  

Existem algumas maneiras de entrar nesse tema, não é? Se vocês forem ao site do Encontro, 

encontram uma aba sobre os Eixos Temáticos do Encontro, com o argumento da Comissão 

Científica. O Coordenador da Comissão Científica do Encontro é o Marcos André Vieira, que 

redigiu o argumento que está lá. Entre os textos de orientação, há um outro de sua autoria que 

toca na questão por onde estou querendo começar hoje: a questão da sexuação na atualidade. 

O tema da distinção entre sexo e gênero foi lançado na década de 1960 por Robert Stoller. 

Esse discurso, que é o que a gente chama de discurso de gênero, tem nos colocado a trabalho 

no Campo Freudiano. Oscar Reymundo, num dos textos do Boletim Polifonias, que também 

pode ser acessado pelo site do Encontro, diz que nosso trabalho é o de construir uma posição 

da psicanálise de orientação lacaniana diferenciada do binômio natureza-cultura. A tese 

freudiana da primazia do falo na diferenciação sexual inconsciente foi alvo de críticas de pós-

freudianos como Jones, dos movimentos feministas e, mais recentemente, dos movimentos 

anti-binaristas, isto é, dos partidários da multiplicidade de gêneros. Essas críticas que acusam 

a teoria freudiana e lacaniana de falocentrismo de certo modo têm nos levado a dizer melhor 

como essa questão se apresenta para a gente na clínica. Eu acho que está colocando o Campo 

Freudiano no Brasil trabalhando, e é um dos aspectos que o tema do Encontro que nos 

provoca.  



Vou apresentar por alto como essa temática se articula com a nossa. Eu estava falando da 

primazia do falo, não sei se vai ficar muito universitário, mas pensei em acompanhar um 

pouco como é que isso foi se dando na psicanálise. Lembrando aqui para nós que, em 1905, 

no artigo “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, Freud fala da perversão polimorfa da 

criança. Fala da importância das pulsões parciais da satisfação sexual, deslocando então a 

satisfação sexual do genital propriamente. O tema do polimorfismo é retomado por correntes 

dessa desconstrução de gênero. O livro da Judith Butler faz referência a isso. Ela cita e 

endossa certa corrente que exalta o polimorfismo pré-edipiano. Nessa discussão com os 

estudos de gênero, muito trabalho está sendo realizado no Campo Freudiano. Destaco o livro 

organizado por Clotilde Leguil e Fabian Fajnwaks Subversion lacanienne des théories du 

genre, em especial o capítulo de autoria de Éric Laurent que foi traduzido pela Revista 

Curinga n. 45 sob o título “Gênero e gozo”. É interessante se abrir um pouco para o diálogo 

com os autores das teorias de gênero. Em que ponto nós coincidimos? Em que ponto 

divergimos? O que é essencial da orientação da nossa experiência, da nossa clínica, que de 

alguma maneira contradiz alguns aspectos dessa exaltação que é dos nossos tempos? Essa 

exaltação que tem a ver com a mudança dos costumes e que tem a ver também com essa 

elaboração teórica, por exemplo, a de Butler, uma autora muito interessante, embora, como 

diz Laurent no artigo que mencionei, a gente não a siga nessa espécie de ideal pré-edipiano  

Em 1923, quando Freud escreve o adendo aos “Três Ensaios”, ele introduz a ideia da primazia 

do falo, ideia que orienta toda uma lógica. Não sei se vocês já leram o texto A organização 

genital infantil, onde ele introduz isso. A organização genital infantil é diferente da 

organização genital do adulto, porque nela só entraria em consideração o sexo masculino, o 

órgão masculino. Freud diz que a característica principal dessa organização genital infantil é 

sua diferença da organização genital final do adulto. Ela consiste no fato de, para ambos os 

sexos, entrar em consideração apenas um órgão genital, o masculino. O que está presente, 

portanto, não é uma primazia dos órgãos genitais, mas uma primazia do falo. Ora, se ele está 

fazendo uma diferença entre os “órgãos genitais” e “falo”, o falo não é um órgão genital. O 

falo é um símbolo, ele usa essa expressão. O falo vai servir como diferença entre os sexos por 

estar ausente e mais especificamente por estar ausente na mãe. Ele faz todo um 

desdobramento nesse texto e no texto “Algumas consequências psíquicas da diferença 

anatômica entre os sexos”, para afirmar justamente que quando cai a ficha da criança de que a 

mãe não tem o falo, ou melhor dito, não tem o pênis, (já que é por não ter o pênis que o pênis 

ganha o valor de falo), é que essa diferença vai ser significada como castração. Então, ele vai 



articular em 1924, no texto “A dissolução do complexo de Édipo”, isso que a gente chama de 

complexo de castração ao complexo de Édipo, do qual todo mundo já ouviu falar. Mas é 

muito importante essa articulação, porque ali é que aparece uma frase de Freud bem polêmica. 

Observem que estou destacando aqui os significantes de Freud que entram nessa conversa 

com as teorias contemporâneas. Em 1924, então, Freud vai parafrasear Napoleão, [...] e dizer 

que a anatomia é o destino. Bom, é claro que críticos de Freud vão dizer que ele está aqui 

numa lógica de predeterminação, se nasceu com pênis vai ser homem, se nasceu com vagina 

vai ser mulher. Se assim fosse, toda essa explosão de gêneros seria inconcebível. Mas isso é 

inconcebível se tomarmos essa frase no sentido de alguma coisa predeterminada. Isso é falso, 

basta vermos que existem transgêneros, existem transexuais. Então, como é que vamos  

considerar isso? O que Freud fala ali, que se articula com o complexo de Édipo, é que os 

meninos e as meninas vão atravessar, e eu estou usando termos que não são dele, vão 

atravessar esse drama que ele constrói a partir do mito de Édipo. As crianças atravessam esse 

drama edipiano, e meninos e meninas vão ter um desfecho diferente nesse drama. Então, a 

assunção do sexo viril depende de uma ameaça de castração e a saída para o menino frente a 

essa ameaça é a identificação ao pai. As meninas, elas não sofrem uma ameaça de castração, 

elas se sentem, no nível do romance edipiano, elas se sentem privadas, castradas, 

inicialmente, pela mãe, e o amor pela mãe é transferido para o pai. Então, a saída do Édipo da 

menina é problemática porque ela não tem essa solução de se identificar ao pai, ou melhor, 

essa identificação ao pai as meninas têm, sim, mas nessa identificação ao pai elas não 

encontram um traço que especifique a posição feminina. Então, essa questão da posição 

feminina desde então já é problemática para Freud, e sabemos o quanto esse drama da relação 

mãe e filha, da relação da menina à castração, do amor ao pai, de como tudo isso é especial na 

clínica da histeria. Então, muito do que Freud fala da menina, da mulher, da posição feminina, 

da feminilidade, temos que articular com a relação da histérica com a questão do feminino. 

Não estou dizendo que mulheres neuróticas obsessivas não passem por isso, e o próprio Freud 

fala que na base toda neurose obsessiva tem uma histeria, não é? Para nós, mulheres, então, 

isso é óbvio.  

Retomando: como tomar aqui, então, essa frase: a anatomia é o destino? Acho que se Freud 

está dizendo que é depois do Édipo que a criança vai assumir o sexo anatômico dela como 

sexo psíquico, podemos ver que isto tem uma temporalidade, pois é o destino no sentido de 

uma ressignificação dessa anatomia. O que a clínica mostra e faz parte da ética da psicanálise, 

justamente, é que cada um vai ter que se virar em relação a isso. Lacan diz algo assim no 



Seminário 19: “O homem e a mulher, não sabemos de que se trata”. Então, exatamente porque 

não sabemos do que se trata – porque é impossível saber do que se trata – é que cada um vai 

ter que fazer o seu caminho, quer dizer, o seu caminho significa essa travessia, que Freud 

chama de edipiana, ou uma maneira de lidar com o que o outro parental viu nesse fato. Por 

exemplo: eu nasci menina, que lugar esse corpo biológico de menina vai ocupar no desejo dos 

pais? Esse também já é outro desdobramento, não é? O falo não é só o órgão, a diferença 

sexual anatômica, mas, sobretudo, e com Lacan veremos isso melhor, isso tem relação com o 

que falta não só no corpo da mãe, como Freud fala, mas com o que falta no Outro. Tem um 

buraco no Outro em relação ao qual eu vou ter que me localizar, eu vou ter que encontrar um 

lugar de desejo. A criança vai responder a esse lugar aí, que Lacan chama de falta, que tem a 

ver com o desejo de quem cria uma criança.  

Bom, estou me referindo a essa questão do desejo na década de 1950, quando Lacan retoma 

Freud inspirado pelo estruturalismo francês, que é, por sua vez, apoiado na linguística 

saussuriana. Então, nos anos 1950, Lacan interpreta o Édipo freudiano em termos de Nome do 

Pai. Mais especificamente em termos de metáfora paterna. Podemos falar disso de uma forma 

simples, sem perder a complexidade, não é? A metáfora paterna é a metaforização do que 

Lacan chamava na ocasião de desejo da mãe. Lacan coloca numa fórmula, a estrutura mínima 

da metáfora que é a significação. O Nome do Pai vai dar um significado ao enigma do desejo 

da mãe. Essa metaforização sempre falha, tem sempre algo desse enigma que resta não 

metaforizado, o que é o drama dos neuróticos, mais especificamente o das neuróticas talvez, 

mas, enfim, algo não é metaforizado. Mas essa função de metáfora do desejo da mãe que o 

Nome do Pai opera é que permite significá-lo, é o que chamamos de “significação fálica”. Vai 

dar um significado para o que seria o objeto de desejo da mãe: o falo. Esse falo, que é o objeto 

de desejo da mãe, toca naquilo que eu estava falando: a criança vai ocupar um lugar em 

relação a esse objeto de desejo da mãe como falo. O que Lacan chama de significação fálica 

não é um termo freudiano.  

Em 1958, Lacan publica o texto chamado A significação do falo. E, como todos os textos de 

Lacan, é difícil, mas traz umas coisas muito interessantes. Eu pincei algumas aqui. Ele diz que 

o complexo de castração inconsciente descrito por Freud tem uma função de nó. Interessante 

que ele já fala em nó ali, mas não tem a ver com o nó borromeano, que ele vai falar no 

Seminário 23 muitos anos depois. Esse nó aí tem a ver com esse ponto de estofo da metáfora 

paterna. Ele diz que esse nó é o que permite, e é isso que eu queria destacar, a instalação no 

sujeito de uma posição inconsciente sem a qual ele, o sujeito, não poderia localizar-se. Esse 



nó da castração permite a instalação no sujeito de uma posição inconsciente, sem a qual ele 

não poderia localizar-se na partilha dos sexos e fazer frente ao outro sexo no encontro, isto é, 

“responder sem graves incidentes às necessidades do parceiro na relação sexual”. Estou 

citando Lacan em A significação do falo. Ele diz ainda que a relação do sujeito com o falo se 

estabelece desconsiderando a diferença anatômica e é particularmente espinhosa para e em 

relação à mulher. Há toda uma passagem desse texto onde ele revisita as observações 

freudianas sobre a feminilidade. Bom, a partir desse retorno de Lacan a Freud, eu resumo 

assim o essencial da construção freudiana em relação ao falo como diferença sexual: é que por 

mais precário que seja para um neurótico o sentido do que é ser homem ou mulher, a 

significação fálica instaurada pela operação simbólica do Nome do Pai na travessia edipiana 

localiza uma posição inconsciente na partilha sexual. E aí, vocês sabem, vem toda a crítica do 

binarismo, desse movimento pela diversidade sexual. Então, reitero: uma localização 

inconsciente na partilha sexual não é necessariamente uma questão de gênero. Vamos ver 

como é que isso progride.  

Bom, eu estava dizendo que a psicanálise de orientação lacaniana não diverge da 

desconstrução de gêneros que a Butler fez, não é? No sentido de que, cito novamente Lacan, o 

homem e a mulher, não sabemos o que é. Exatamente porque não sabemos, é que cada um 

tem que se virar diante disso, não é? Mas não sabermos o que é o homem ou a mulher não 

implica que não haja diferença. Essa é a divergência entre nós e os teóricos de gênero. A 

crítica ao binarismo masculino/feminino muitas vezes derrapa para uma negação da diferença. 

E tem um real nessa diferença. E esse real da diferença não é a observação que Freud faz em 

1923 que o homem tem peru e a mulher não tem. Isso também é real, mas o real da diferença 

que o aforismo lacaniano traduz é que não existe uma relação sexual. “Não existe uma relação 

sexual” quer dizer o quê no sentido matemático de “relação”? Que não há uma proporção. 

Vocês se lembram da proporção? Não há um “o falo está para o homem assim como o não 

falo está para a mulher”. Isso é uma proporção, e se assim fosse seria a relação sexual. O 

binarismo é a relação sexual. O que eu quero chamar a atenção, e talvez pareça que eu esteja 

chovendo no molhado, mas vale a pena se molhar um pouco, é que esse é um real. Eu gostei 

muito do comentário do texto de Freud de 1923 feito por Oscar Reymundo no Boletim do 

encontro e vou citar de novo. Ele fala de “uma dissimetria impossível de se corrigir que seria 

conveniente ser levada em consideração para algo novo surgir no campo das justas 

reivindicações pela simetria jurídica entre os diferentes”.  



Vou voltar a 1958, para A significação do falo... O falo é um significante. Há uma passagem 

evidentemente do falo como significado dos objetos de desejo da mãe para o falo como 

significante. Miller apresenta isso de forma claro em seu comentário do Seminário 5 de 

Lacan. O essencial é isso: é o falo como significante que permite que o significante signifique. 

Isso parece tautológico, mas isso é importante. Isso não é só importante, isso é fundamental, 

porque sem essa inscrição simbólica de um significante que permite que os significantes 

signifiquem, estamos à deriva, por exemplo, psicótica. Estou tomando o tema da queda do 

falocentrismo por essa questão da sexuação, que é uma das portas de entrada que estou 

tentando trazer um pouco para essa conversa, mas outra porta de entrada importante quando 

nos referimos à queda do falocentrismo seria o que mudou na psicanálise. O que mudou na 

psicanálise é que de Freud para cá os psicanalistas cada vez mais acolhem sujeitos que não 

estão orientados pela significação do falo, pela travessia edipiana. São sujeitos que a gente 

classifica como psicóticos. Mas não só os psicóticos, quer dizer, quando falamos em “queda” 

do falocentrismo - vamos deixar o “falocentrismo” um pouco de lado -  quando falamos em 

queda de alguma coisa dessa ordem da significação do falo, estamos também nos referindo a 

toda uma clínica que não se serve desse Nome do Pai como a criança freudiana. Eu estava 

dizendo que essa metaforização do enigma do gozo da mãe é sempre precária, e ocorre 

também isso que Lacan chama de declínio da imago paterna, e o que nós – assim como 

sociólogos e outros pensadores – observamos como declínio do sentido, porque essa 

significação do falo é responsável pelo sentido. Responsável pela significação, como eu 

estava dizendo. Vivemos num mundo que está cada vez mais em carência do sentido. E a 

contrapartida disso, é uma demanda de sentido enlouquecida, seja pelas religiões, seja pelas 

seitas, seja pela ciência. Então, são essas duas faces da moeda que a gente vê em diferentes 

contextos.  

Retomando: esta outra porta de entrada para a questão do Encontro seria a de interrogar o que 

mudou para a psicanálise. Porque se tomamos o falo como significante, a significação fálica 

como efeito da operação simbólica do Nome do Pai, quando se fala em queda do 

falocentrismo -– e já disse o quão problemático é esse termo – interessa o que que a gente vê 

na clínica: vemos isso do ponto de vista dos sintomas. Por exemplo, a adição, tocs e manias, e 

outras compulsões, fenômenos que não sei se a gente pode chamar de sintomas.  

Coompulsões essas que se inserem no que a gente chama de “clínica do ato” e que, em se 

tratando de neuróticos, exigem um tempo a mais, uma manobra a mais para se instaurar um 

discurso em que a significação inconsciente entre no trabalho. Quando falamos de 



significação fálica, estamos falando do sentido inconsciente. Não tem análise de neurótico que 

não passe pelo sentido inconsciente, pela metaforização do Nome do Pai, pelo Édipo, talvez 

se possa dizer, embora isso não seja o fim da análise.. Não tem neurótico em análise que não 

passe por aí. Então, eu dizia, atualmente na clínica aparecem demandas que não 

necessariamente chegam a fazer essa passagem para uma pergunta sobre o sentido 

inconsciente do que está se passando. Exigem uma manobra a mais.  

Então, vamos lá: o conceito de falo vai ter várias reviravoltas no ensino do Lacan, e eu não 

vou discorrer sobre isso agora, mas tem trabalho a ser feito aqui. Estou só destacando algumas 

coisas essenciais, de algumas eu já falei. Nos anos 1960, Lacan vai dizer: não há relação 

sexual. E esse aforismo tem consequências. E no Seminário 20, que é um seminário famoso 

sobre essa questão da sexuação, Lacan vai abordar a questão do masculino e do feminino não 

no sentido de gênero binário, mas em termos de gozo. São dois polos, são dois gozos. Ele vai 

fazer um lado do ser falante masculino e um do lado feminino. O lado masculino é o lado da 

primazia do falo para todos. Ele escreve aqui (estou lendo os quantificadores do lado esquerdo 

da tábua da sexuação): “para todo x,  phi de x”. Ou seja, todos submetidos à lógica fálica, à 

castração, do lado do masculino do ser falante. E para haver um “para todos” há que ter uma 

exceção, que ele escreve assim: “existe um x que não é phi de x”. É exceção no sentido 

mesmo da matemática. É preciso uma exceção para que haja conjunto. E do outro lado da 

tábua ele vai escrever, nessa fórmula que todo mundo já ouviu falar 9leio os quantificadores 

do lado direito da tábua):  “não todo x , phi de x”. É o lado feminino, onde não há exceção, 

“não há um x que não fi de x”. Quer dizer, não há exceção, não há um conjunto, e, não 

havendo um conjunto, o lado feminino do ser é um lado inconsistente, é um conjunto 

inconsistente. Isso é o que a gente chama de “para além do falo”. Uma maneira de a gente 

pensar na queda do falocentrismo seria pensar no para além do falo. Só que o para além do 

falo não é sem o falo. Não todo x, phi de x” significa não-todo, não é “não falo”É essa 

expressão lacaniana, como muitas outras, que graças a Deus deixam um monte de rastro para 

o trabalho do inconsciente da gente também[...].  

Outra coisa importante, Romildo trouxe isso isso aqui num debate, é o interesse político dessa 

abertura, um alargamento do espaço dos semblantes, decorrente da descontrução butleriana 

das identificações de gênero. Clotilde Leguil quando esteve aqui na Seção,  disse que Lacan é 

butleriano avant-la-lettre, quando ele fala isso de que o homem e mulher, ninguém sabe o que 

são. Tem um ponto que acho importante é na última aula de um seminário chamado Peças 

soltas do Miller, na qual Laurent apresenta um pouco essa discussão da teoria de gêneros. O 



que eu detive aí dessa sessão do seminário de Miller é que o questionamento radical da 

identidade, numa utopia generalizada do semblante, como diz Laurent, desconhece o limite de 

um gozo no corpo irredutível ao semblante. E esse limite é o que a gente teoriza de diferentes 

maneiras. Uma maneira de falar do limite é tomar aforismo “não há relação sexual” como um 

nome do real. Outra maneira é falar da função da identificação ao sintoma, que Lacan fala no 

fim da análise, ou da função da nomeação do Nome do Pai, não mais do Nome do Pai, mas da 

nomeação.  Enfim, tem caminho aí e tem trabalho aí. Trouxe todos esses elementos só para 

problematizar um pouco essa questão do falo e dar um pouco notícias desse diálogo com a 

Judith Butler. Quero dizer apenas para concluir que essa é uma das entradas possíveis nesse 

tema.  

Esse tema é aberto a várias abordagens. Uma questão que também acho muito importante, 

compõe um dos eixos do argumento do Encontro chamado “poderes”. Essa travessia do 

neurótico frente à castração e à entrada do Pai, como vimos na abordagem freudiana do 

Édipo, determina duas coisas importantes: uma é a diferença dos sexos e a outra é a diferença 

das gerações. A diferença das gerações implica numa hierarquia, numa autoridade. Isso 

mudou no último século, essa relação com a hierarquia mudou inteiramente, não precisa nem 

ir para a política, se vê dentro das famílias. Até mesmo aquele ditado mater certa, pater 

incertus, mudou hoje, com o avanço das ciências: o pater é certus. Por um exame de DNA. 

Então, isso faz decair a função simbólica do pai. O pai não é mais o falado pela mãe. O pai é 

um determinado grupo de DNA. Enfim, tem muita coisa aí. Quem atende criança aqui vê 

como é que isso mudou... Gente, se eu prolonguei muito. Obrigada.  

(texto estabelecido por Tatiana Grenha e revisado pela autora) 

 

 


