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o filme De olhos bem fechados (1999), do cineasta 
Stanley Kubrick, a trama começa e se tece em 
torno de um sonho. Pode-se até mesmo afirmar 
que a narrativa em questão se polariza entre a 

possibilidade e a impossibilidade de sonhar, nos respectivos 
desdobramentos estruturantes e nas consequências trágicas 
para o sujeito. De qualquer maneira, é a função do sonhar 
para a existência humana que está sempre em pauta nessa 
construção fílmica exemplar. 

A principal personagem feminina da saga, mulher de 
um médico bem-sucedido e que circula socialmente nas 
altas rodas na sociedade de Nova York, conta para o marido, 

após uma festa, como se sentira provocativamente olhada e 
atraída por um homem, num hotel em que a família passava 
as férias. Havia ficado fascinada pelo desejo que o marinheiro 
lhe produzira e, em seguida, tivera um sonho erótico com 
o tal homem. Ela afirma que, se aquele marinheiro naquele 
dia a tivesse convidado para ir embora com ele, não teria 
pestanejado um só instante. Tudo isso é dito numa conversa 
bem insinuante na intimidade do casal, regada a muitas 
baforadas de maconha e molhada a álcool, na qual ela 
interpela o desejo do marido, mesmo quando ele examinava 
as pacientes mulheres e lhes apalpava os seios. Indaga, então, 
de forma desafiadora: "Você não sente nada? Não gostaria de 
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transar com elas? Não consigo acreditar!", diz a mulher ainda 
no seu silêncio provocante, procurando despertar o marido. 

O marido, perturbado e perplexo, não entende o que se pas
sa e responde literalmente à mulher com declarações de amor 
eterno, que por isso mesmo não desejava outras mulheres, que 
sempre o seduziam ostensivamente, como ocorrera na festa. 
Além disso, diz à esposa que ela é linda e deslumbrante, não 
querendo saber de outras na sua vida, apenas ela. A conversa é 
interrompida abruptamente por uma urgência médica, a morte 
de um paciente, tendo o marido de se retirar. Porém, o sonho e o 
desejo por outro homem, revelados pela mulher, o perturbaram 
intensamente, tirando-o efetivamente de seu fio de prumo. No 

decorrer do filme, essa cena do sonho o acossa, lanhando seu 
corpo e produzindo uma dor lancinante, na tentativa angustiada 
de controlar o sonho e o desejo de sua mulher. 

A narrativa se desdobra em torno dessa sequência, com 
efeitos em cascata a partir dessa problemática fundamental. 
Perturbado, o marido quer saber algo sobre o seu desejo, 
pois foi nisso que se centrou a interpelação da esposa. Passa, 
então, a persegui-lo ostensivamente no campo do real, guiado 
por sua vontade, mas sem muita convicção interior. Busca, 
então, uma prostituta, com quem nada acontece pela impos
sibilidade dele de transar. Contudo, como bom moço que é, 
paga generosamente a conta, apesar de a mulher não querer 
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cobrar. Em seguida, encontra um antigo colega 
de faculdade que desistira dos estudos médicos 
para ser pianista. O amigo lhe fala da existência 
de uma festa privada, onde iria tocar naquela 
noite e onde já estivera outras vezes, e de como 
nunca conhecera nada igual na sua vida. Fusti
gado pela curiosidade e pelo que se impunha 
a ele, acabou por tirar do amigo o endereço da 
festa e a senha de entrada. Decidiu ir, custasse o 
que custasse, mas para isso tinha de vestir uma 
fantasia. Passou a procurar uma loja pela madru
gada, e conseguiu o traje para a festa. Ao chegar 
lá descobriu uma grande suruba dançante, hétero 
e homossexual, todos nus e de máscaras, num 
cenário muito impactante. Acaba, então, por ser 
reconhecido como intruso e ameaçado de morte. 
Alguém se oferece para morrerem seu lugar, uma 
mulher a quem tinha salvo de uma overdose na 
festa inicial do filme, sendo ele assim poupado. 
Sai bastante assustado com o que viu e com o 
que lhe aconteceu, evidentemente. 

No dia seguinte, descobre logo que o pianista 
desapareceu, levado por homens estranhos, e 
provavelmente tenha sido morto pelos organiza
dores da festa. Chocado, volta também à prosti
tuta. Descobre, então, pela amiga com quem ela 
dividia o apartamento, que a moça foi embora 
porque descobrira que estava com aids. No final 
de tudo, volta para casa, angustiado e aterrori
zado, e compartilha com a esposa tudo o que 
experimentou, com lágrimas de ambas as partes. 

A narrativa deixa entrever que o jovem mé
dico percorrera todas essas sequências pratica
mente sem dormir, como se tivesse sido lançado 
sofregamente num pesadelo quase interminável. 
Contudo, entremeando esse pesadelo, as cenas 
do sonho de sua mulher transando com outro 
homem o obcecavam e não o abandonavam em 
nenhum momento. 

ACESSO À FANTASIA 
O filme foi baseado num conto do escritor 
Arthur Schnitzler, psiquiatra por formação, 
mas literato por ofício. Foi contemporâneo de 
Freud, que tinha muito respeito e admiração 
por sua obra. Freud chegou até mesmo a dizer 
que Schnitzler tinha conseguido formular, 
com a simplicidade poética da ficção literária, 
coisas que lhe haviam exigido muito tempo 
de árduo trabalho científico. Freud reconhecia 
assim, na obra de Schnitzler, a enunciação 

de muitas das proposições da psicanálise 
que encantavam o autor, como se evidencia 
fartamente, aliás, nesse conto. 

Antes de mais nada, Schnitzler reconhece 
que existe uma dimensão real no sonho que 
tem um efeito poderoso sobre o sujeito. Vale 
dizer, um sonho não é um simples devaneio, 
um faz de conta, mas algo que remete o 
sujeito para algo da ordem do real. No caso em 
questão, esse efeito se evidencia não apenas na 
sonhadora, mas também no marido dela, que 
fica inteiramente subvertido com o relato da 
esposa. Isso porque o sonho é uma realização de 
desejo do sonhador, que se inscreve na realidade 
psíquica mesmo que não aconteça literalmente 
na realidade material. Foi esse desejo que se 
apossara efetivamente da mulher, a qual, se 
pudesse, o teria realizado no campo concreto. 
Porém, tal desejo dirigido para outro homem, 
tivera um efeito traumático sobre o marido, que 
se reconheceu como destituído da possibilidade 
de desejar. O que indica ainda, em seguida, 
que para o sujeito desejar é preciso também 
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fantasiar, sem o que o desejo não se ordena e 
não se encorpa. O limite psíquico do marido se 
evidencia, então, nesse ponto pela pobreza de 
sua possibilidade de fantasiar. Não foi isso que 
sua mulher disse na interpelação dirigida a ele? 

Por isso mesmo o marido fora buscar o 
seu desejo na realidade material, fosse com a 
prostituta, fosse na festa pós-moderna. Para 
entrar na festa, tivera de ir em busca de uma 
fantasia para se enfarpelar, condição para a sua 
entrada. Entretanto, vestir uma fantasia não é 
a mesma coisa que tê-la incorporada, isto é, 
ser por ela habitado, mas uma mimese e uma 
simples mise-en-scène, uma forma de como se. 
Portanto, a fantasia que traveste o personagem 
não tem a potência de realização que a fantasia 
encorpada é capaz de regular, qual seja, colocar 
a distância a presença aterrorizante da morte. 
Enfim, as diversas mortes que ocorrem em 
torno da figura do médico, num curto intervalo 
de tempo, são a consequência dessa lógica, que 
as articula de forma íntima. 

Assim, nesta surpreendente e inquietan
te narrativa de Schnitzler, se condensa de 
maneira magistral o que é fundamental na 
concepção de sonho formulado pelo discur
so freudiano, que passo agora a enunciar de 
forma sumária e sistemática. 

SUJEITO E PULSÃO 
A interpretação dos sonhos foi uma das obras 
maiores que inaugurou o século 20, sendo, além 
disso, emblemática do projeto da modernidade. 
Isso porque o que se passou a acreditar, desde a 
passagem do séculol8 para o 19, com a Revolu
ção Francesa, era que poderíamos reinventar a 
sociedade em outras bases, pela transformação 
da antiga, virando-a de ponta-cabeça. Iniciou-se 
assim o ideário da revolução que marcou a moder
nidade. Além disso, com o Romantismo se esbo
çou a possibilidade de que poderíamos enunciar 
novas linguagens, que desde então se realizaram 
com as diferentes vanguardas estéticas. O que o 
discurso psicanalítico formulou foi o alicerce e 
o aguilhão dessas potencialidades de mudança. 
Com efeito, a partir da tese de que o sonho é 
uma realização de desejo, Freud nos disse ser 
ele, o desejo, o que nos movia e nos dava alento 
para existir, impelindo-nos para a transformação 
do mundo e para a criação de novas linguagens. 

Essa tese crucial de A interpretação dos sonhos 
foi desdobrada em 1905, nos Três ensaios sobre 
a teoria da sexualidade, quando Freud formulou 
outra interpretação do sexual. Foi enunciada, en
tão, a existência da sexualidade infantil, que seria 
perverso-polimorfa. Vale dizer, a sexualidade não 
seria de ordem biológica, centrada no instinto 
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sexual e dependente do amadurecimento das 
gônadas na puberdade, mas de ordem psíquica. 
Por isso mesmo, a finalidade da sexualidade não 
seria mais a reprodução da espécie, como se 
formulava na sexologia, mas a busca do prazer e 
do gozo, formas de realização do desejo. 

Portanto, se A interpretação dos sonhos 
buscava fundamentar a constituição dividida 
do sujeito, descrevendo, no capítulo 7, que o 
psiquismo se inscrevia em diferentes registros 
a consciência, o pré-consciente e o inconsciente que 
estabeleciam entre si relações de conflito, os Três 
ensaios sobre a teoria da sexualidade delineavam o 
funcionamento pulsional do psiquismo. Em de
corrência disso, essas obras se amalgamaram no 
interior do discurso freudiano, cada uma delas 
remetendo à outra de forma íntima. Portanto, se 
o sujeito é marcado pela divisão, não unificado 
e totalizado no e pelo campo da consciência 
(como se supunha desde o século 17, com o 
advento da filosofia de Descartes), essa divisão 
pressupunha uma base pulsional no psiquismo, 
que forneceria o alicerce ao desejo. 

A construção teórico-clínica empreendida 
em A interpretação dos sonhos, porém, implicou 
a crítica sistemática da tradição neurobiológica 
sobre o sonho, existente no século 19. Foi preciso 
então desconstruir nos menores detalhes a leitura 
da época sobre o tema, realizada pela neurologia 
e pela psiquiatria, para que outra interpretação 
pudesse ser forjada. Foi o que Freud empreendeu 
no capítulo inicial dessa obra magistral, ao revisar 
a história das diferentes teorias sobre o sonho, da 
Antiguidade ao século 19. 

FORMAÇÃO DE COMPROMISSO 
Para realizar essa leitura crítica, Freud se baseou 
no seu percurso anterior, empreendido nos anos 
1890, na interpretação que fizera da histeria, em 
1895 em Estudos sobre a histeria e das demais 
psiconeu roses, em 1894 em As psiconeuroses de 
defesa, como a neurose obsessiva e a psicose. O 
que formulou nesse percurso foi que os diferentes 
sintomas, presentes nessas neuroses, não eram 
consequentes às lesões e disfunções cerebrais, 
que se fundariam na hereditariedade e se materia
lizariam como degeneração nervosa. Se a primeira 
hipótese fora sustentada por Charcot, que havia 
sido um dos mestres de Freud e tinha renovado 
a pesquisa clínica sobre a histeria, a segunda fora 
sustentada por Janet, discípulo daquele. 

Para isso foi preciso demonstrar que tais 
sintomas queriam dizer alguma coisa, isto é, 
eram dotados de significação e de sentido. O 
que Freud formulava então era que os sintomas 
das diversas psiconeuroses eram modalidades 
de pensamento, altamente elaboradas e sutis, 
mas que se evidenciavam de forma indireta, 
de maneira que, para captá-las nos seus enun
ciados, necessário seria um longo e trabalhoso 
processo de interpretação. Portanto, os sintomas 
seriam interpretáveis na medida em que eram 
produções do pensamento, isto é, dotados de 
sentido e de intencionalidade. 

Assim, foi preciso indicar que aqueles eram 
uma formação de compromisso entre diferentes 
forças e interesses psíquicos, que digladiavam 
entre si para a dominação do psiquismo. Dessa 
forma, seria enviado para o inconsciente tudo 
aquilo que pudesse contrariar os interesses 
da consciência e do eu, pela mediação cen
sora do pré-consciente. Contudo, aquilo que 
era recalcado retornava do inconsciente, mas 
sob a forma disfarçada do sintoma. Se este 
era desprazeroso para a consciência, era, no 
entanto, prazeroso para o inconsciente, que 
realizava indiretamente o seu desejo pela mate-
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rialidade do sintoma, nesse retomo do recalcado. 
Pode-se depreender disso como o psiquismo 

delineado por Freud supõe, antes de mais nada, 
uma tópica, isto é, uma teoria dos diversos lugares 
psíquicos, constituída pela consciência, pelo 
pré-consciente e pelo inconsciente. Essa tópica 
não é fundada na anatomia, mas no psíquico. 
Em seguida, o aparelho psíquico supõe uma 
dinâmica, um jogo de forças no qual estas se 
inscrevem nesses diferentes lugares psíquicos. 
Além disso, existiria uma economia, pois as forças 
em pauta seriam dotadas de intensidades. 

A esse conjunto de dimensões do aparelho 
psíquico, proposto para a leitura deste, Freud 
denominou metapsicologia (idem, cap. 7). Com 
esse novo termo cunhado, derivado da palavra 
metafísica, Freud designava a teoria psicanalítica. 
Enunciava, assim, que a psicanálise não era uma 
psicologia, mas estava além dela. Isso porque 
propunha uma leitura do aparelho psíquico que 
ultrapassava os registros da consciência e do eu, 
formulando não apenas a existência do incons
ciente, mas também afirmando que este seria a 
sua instância fundamental. 

Foi esse modelo de leitura do sintoma que 
Freud deslocou para a interpretação do sonho. 

Com efeito, da mesma forma que o sintoma, o 
sonho também teria uma estrutura complexa e 
sutil, dotado de significação. Em A interpretação 
dos sonhos, capítulo 7, Freud se contrapunha 
assim à tradição neuropsiquiátr ica de seu 
tempo histórico, a qual sustentava que o sonho 
não queria dizer nada. Com efeito, para essa 
tradição o sonho seria a consequência de uma 
disfunção cerebral temporária, provocada pelo 
estado do sono. Portanto, para Freud o sonho 
seria uma modalidade de pensamento, mas 
que se apresentaria numa retórica imagética 
e aparentemente sem nenhuma lógica, em 
decorrência de sua linguagem cifrada. 

PESADELO E P R O T E Ç Ã O 
Nessa perspectiva, a mesma tópica, dinâmica e 
econômica, existente no sintoma, estaria tam
bém presente na arquitetura do sonho. Assim, 
os desejos não efetivados durante o dia seriam 
realizados à noite, amalgamados sempre com 
os desejos infantis, que tinham sido recalcados 
(idem, cap. 2). Porém, tal realização se faria de 
maneira disfarçada, como formação de compro
misso entre as diferentes forças psíquicas em 
questão. Existiria, então, uma censura no sonho, 
para que o desejo infantil pudesse se realizar, 
mas apenas de forma interdita, satisfazendo às 
exigências das diversas instâncias psíquicas. Daí 
o porquê do caráter aparentemente estapafúrdio 
do sonho, decorrente das distorções múltiplas, 
forjadas todas pela censura. 

Por que tanto disfarce e censura? Porque o de
sejo infantil não poderia se realizar efetivamente? 
Em decorrência do recalque, é claro. Com efeito, se 
a censura falhasse, o sonho se transformaria num 
pesadelo, do qual o sujeito acordaria aterrorizado, 
pelo que existia de real na realização de seu desejo. 
Portanto, para o discurso freudiano o sonho seria 
uma proteção do sono, o seu guardião, sem o qual 
este não se manteria. Assim, a desorganização 
psíquica promovida pelo sono teria no sonhar a 
sua contrapartida organizada. Por isso mesmo, 
sonha-se sempre durante o sono, mesmo que o 
sujeito não se lembre disso, em decorrência da 
resistência e da censura exercida pelo eu, para 
não querer nada saber sobre o desejo que se 
realizou efetivamente. Dessa perspectiva, o sono 
seria uma experiência de regressão, na qual o apa
relho psíquico se desorganizaria, mas ao sonhar 
fazemos movimento de progressão a fim de nos 
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organizar novamente. A descrição forjada aqui 
por Freud se aproxima das modernas leituras 
neurofuncionais sobre o sono, pelas quais se 
contrapõem o sono superficial e o profundo, 
onde o sonhar se inscreveria no registro do 
sono superficial. Portanto, o aparelho psíquico 
descrito por Freud oscila permanentemente en
tre dois poios, o regrediente e o progrediente, o 
que se toma patente na própria experiência do 
sono e do sonho. 

COMPULSÃO À REPETIÇÃO 
Se o sonho se apresenta de forma disfarçada, em 
consequência da ação interativa da censura que 
encobre o desejo, o qual se realiza de maneira 
plástica e imagética, necessário seria interpretá-lo 
para tornar evidente o que estaria em pauta na 
sua realização de desejo. Portanto, se o sonho 
se mostra de forma cifrada, é preciso decifrá-lo, 
desconstruindo meticulosamente o seu ciframen-
to para que o sujeito possa aceder ao seu desejo. 

Pela técnica das associações livres na qual 
o sujeito associa cada uma das imagens pre
sentes na narrativa onírica com o que lhe vem 
livremente ao espírito, Freud propunha uma via 
de acesso ao desejo inconsciente, para que os 
pensamentos que presidiram à produção do 
sonho pudessem sair de sua condição latente 
e se tornassem por fim manifestos. Seria jus
tamente esse processo que Freud denominou 
deciframento do sonho (idem, caps. 2-6). 

Para isso, o sujeito teria de se deslocar minu
ciosamente do particular ao particular, percor
rendo cada imagem onírica de forma pormeno
rizada, pois os símbolos e as montagens seriam 
sempre singulares, isto é, específicas para cada 
sonhador. Não existiria assim uma chave para os 
sonhos, como se supunha na Antiguidade, isto 
é, um código simbólico e universal das imagens 
oníricas, pois estas seriam sempre individualiza
das e particulares (idem, cap. 2). 

O que Freud está nos propondo aqui é que 
se o desejo de cada um de nós é singular, forjado 
ao longo de nossa história e das particularidades 
de nossa sexualidade infantil, o sonho se plasma 
também de maneira singular. Por isso mesmo, 
teria de ser decifrado na sua especificidade e 
particularidade, sem o uso de qualquer chave 
interpretativa, que macularia a sua singularidade. 
O intérprete deve se deslocar do discurso latente 
para o patente, para que os pensamentos que 

enunciam o desejo inconsciente possam se tor
nar conscientes, finalidade de qualquer processo 
interpretativo. É sempre isso que está em pauta 
no deciframento onírico. 

Assim, se o sonho é o protetor do sono, isso 
evidencia o que pode existir de traumático para 
o sujeito na realização do desejo. É o trauma que 
se torna, então, presente na experiência psíquica 
do pesadelo, indicando o impacto do real. O 
trauma reenvia o sujeito para a possibilidade de 
sua morte, isto é, para os terrores implicados na 
sua desorganização psíquica. É a instância do 
eu que se percebe ameaçada de aniquilamento. 

Em decorrência disso, as fantasias reguladas 
pelo princípio do prazer ordenam o desejo que se 
realiza na experiência onírica, que se contrapõe à 
presença da morte sempre latente. Já indiquei isso 
anteriormente no filme de Kubrick, no qual essa 
eventualidade se fazia também presente pelas 
múltiplas mortes que circundam o personagem 
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masculino, ao destacar a pobreza da imaginação 
deste e de sua possibilidade de fantasiar. Por isso 
mesmo ele se enfarpelava de fantasias concretas 
e carnavalescas, para evitar a presença do terror 
da morte. No entanto, esta se impunha assim 
mesmo, de maneira impactante e aterrorizante. 

Essa dimensão da experiência do sonho 
e do desejo é fundamental no discurso freu
diano. Porém, Freud não a desenvolveu em A 
interpretação dos sonhos, na qual isso foi apenas 
esboçado na relação entre o sonho, o pesadelo 
e o desejo, mas somente anos depois, em Além 
do princípio do prazer, quando retomou essa 
problemática de maneira central na sua leitura 
da experiência onírica. 

Assim, nessa obra publicada em 1920, o 
discurso freudiano indica como nas neuroses 
traumáticas os sujeitos não sonham, mas são to
mados por um pesadelo permanente, justamente 
porque não conseguem forjar uma fantasia capaz 
de afirmar a sua potência de existir e possa se 
contrapor à morte iminente. Por isso mesmo, o 
sujeito repete incansavelmente a experiência trau
mática, que ocorreu justamente porque ele não 
pôde se antecipar ao acontecimento traumático, 
sendo então tomado de surpresa por este (Inibição, 
sintoma e angústia, 1926). 

Foi nesse contexto teórico e clínico de Além 
do princípio do prazer que Freud enunciou o con
ceito de compulsão à repetição. A função desta 
seria dominar a experiência traumática, para 
que finalmente o desejo e o princípio do prazer 
pudessem se impor de novo no psiquismo de 
forma a manter a morte a distância. 

Para isso, no entanto, o sujeito tem de se 
deslocar da posição passiva, a que foi reduzido 
pela condição traumática, para a posição ativa, de 
maneira que pelo desejo possa afirmara potência 
da vida contra a morte. Entretanto, precisa nova
mente tecer as suas fantasias, constituindo no 
seu psiquismo um espaço para o gozo possível, 
como artesão da sua própria existência. 

Em Além do princípio do prazer Freud mostra 
ainda a relação do sonhar e do brincar, indicando 
como, pelo jogo, a criança pode dominar o aban
dono e a separação da figura materna, de forma 
a constituir a linguagem e a fantasia ao mesmo 
tempo, assumindo a posição ativa e se deslocan
do da passividade. Entre a presença e a ausência 
contrapostas, que se articulam na oposição fone-
mática entre o Fort e o Da, a criança brincando 

com o carretel afasta e exorciza a presença da 
morte, materializada pelo abandono e pela perda 
maternal. Seriam essas angústias arcaicas que se 
presentificam no trauma e no pesadelo, indicando 
a morte do desejo na experiência da separação. 

LIMITE DO SONHAR NA ATUALIDADE 
Se o conto de Schnitzler é paradigmático da cons
trução teórica do discurso freudiano sobre o so
nho, condensando no fundamental as suas teses 
básicas, o filme de Kubrick lança vertiginosamente 
tudo isso no caldeirão da pós-modernidade. Isso 
porque o deserto atual da nossa existência se plas
ma na impossibilidade que estamos de sonhar. 
Com isso, a morte e o pesadelo nos circundam e 
se apossam de nós de forma aterrorizante, porque 
a nossa possibilidade de desejar e de "fantasmar" 
está mutilada. Com efeito, a ausência da utopia 
no projeto civilizatório pós-moderno é a marca 
eloquente deste deserto desejante em que esta
mos imersos no registro social. Portanto, o filme 
de Kubrick é paradigmático dos tempos atuais, 
tipificado nos seus diversos personagens, princi
palmente pela figura do jovem médico. 

Entretanto, é preciso evocar ainda que o 
discurso freudiano nos indicou que esse mesmo 
esquema teórico, presente no sonho e no sintoma, 
se encontra também em outras formações psíqui
cas. Com efeito, tanto no lapso e no ato falho (em 
Sobre a psicopatologia da vida cotidiana, 1905) como 
no humor e na piada (em Os chistes e sua relação 
com o inconsciente, 1905), encontra-se o mesmo 
modelo, indicando assim, na psicopatologia da vida 
cotidiana, a presença do desejo e a estruturação 
do psiquismo pelas fantasias inconscientes. Com 
isso, o sujeito afirma a potência da vida contra a 
morte que dele se apossa, nos pequenos gestos 
e atos da existência, para impedir que fique apri
sionado com "a morte na alma" (Sartre). 

Em todas as formações do inconsciente, como 
Lacan denominava essas produções psíquicas, 
ao lado do sintoma e do sonho, é o desejo como 
potência de afirmação da vida que se contrapõe 
à presença da morte, pela mediação da fantasia. 
Quando isso não é possível, perdemos o sono 
ou somos acordados aterrorizados, suando na 
calada da noite, como nos pesadelos, lançados 
que somos no deserto do real (Sizek), como nos 
mostra o filme de Kubrick, na sua ritualização 
magistral do que existe de infernal no mundo 
pós-moderno. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: Os superpoderes do cérebro, São Paulo, n. 33, p. 42-49, 2012.




