
A MULHER-ARTISTA EM AS HORAS NUAS:  

O ÚLTIMO ATO OU A ENCENAÇÃO DO FRACASSO DA ATRIZ 

  

 

Elis Regina Guedes de Souza – UEPB  

elis_reginaa@yahoo.com.br 

Marcelo Medeiros da Silva – UEPB  

marcelomedeiros_silva@yahoo.com.br 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No cenário atual, há uma variedade muito grande de artistas profissionais, entre 

escritoras, pintoras, atrizes, pianistas, cantoras. Algumas delas fizeram e fazem parte de 

muitos movimentos importantes, como festivais de Rock e de cinema em muitos países. 

Em tempos anteriores, essas artistas sofreram com a exclusão e a discriminação que 

eram muito grandes, não só por serem artistas, mas, principalmente, por serem 

mulheres. Embora hoje em dia tenham diminuído os preconceitos e as mulheres 

transitem em um espaço mais amplo – mesmo que ainda não o ideal –, isso não significa 

que tais práticas preconceituosas e repressoras não existam mais, apenas mudaram “los 

medios de exclusión se han tornado simplemente más sutiles y se ha vuelto más difícil 

reconocerlos” (MÖHRMANN, 1985, p. 199).   

 Ao longo da história se configurou uma tradição de discriminação e de 

questionamentos contra as mulheres artistas, desvalorizando sua criatividade e sua 

atuação enquanto artistas. Porém, Möhrmann (1985) afirma que algumas dessas 

mulheres artistas conseguiram escapar a essa tradição e desfrutarem de algumas 

conquistas em suas profissões, graças ao esforço das próprias mulheres, mas devemos 

lembrar que esta não é uma regra geral, ainda há muito para ser feito. A luta não acabou. 

As mulheres artistas assim como as demais profissionais enfrentam até os dias atuais o 

preconceito e a desigualdade que sua condição de mulher lhes impõe por parte da 

ideologia de dominação masculina.  

Embora tenhamos feito menção à arte de representar no palco, ao cinema e à 

literatura como espaços ocupados por mulheres, o presente trabalho não se volta para o 

estudo do teatro ou do cinema produzido por mulheres. Nosso campo de atuação é o 

estudo da produção literária de autoria feminina contemporânea. Se fizemos menção às 

demais artes, foi porque, assim como destaca a estudiosa Möhrmann (1985), elas, para 

além de serem espaços onde a presença feminina se fez notar, foram espaço dentro dos 
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quais a participação de mulheres se fez presente a duras penas, em meio a embates, 

lutas, avanços e recuos em prol de um espaço de visibilidade para a mulher-artista.  

Esclarecido isso, o presente trabalho, partindo do estudo de uma narrativa 

contemporânea de autoria feminina, intenta investigar como em tal obra aparece 

representada a mulher-artista. Nesse caso, agora, sim, interessa-nos saber que artista é 

essa: escritora, atriz ou cineasta? Como a escritora contemporânea pensa essa relação? 

Há a problematização do lugar da mulher e da artista em tal obra? Mulher e arte são as 

variáveis de uma relação conflituosa ou não?  Para tanto, escolhemos como corpus o 

seguinte romance: As horas nuas, de Lygia Fagundes Telles. Esse romance será 

analisado à luz dos estudos de gênero, da Mulher e dos pressupostos da crítica literária 

feminista. 

 

A relação mulher e arte em As horas nuas de Lygia Fagundes Telles 

  

 O Künstlerroman é um gênero literário que se caracteriza por apresentar um 

enredo que gira em torno da figura do/a artista, mesmo que essa personagem não ocupe 

o lugar de protagonista, ou em torno de uma obra de arte ou de problemas artísticos que 

funcionam como elementos estruturadores do enredo (OLIVEIRA, 1993). Ademais, o 

Künstlerroman centra-se na relação do/a artista com o meio social no qual está 

inserido/a e mostra como a arte vai interferir nas relações sociais das personagens ou 

refleti-las, além de enfatizar o amor que o/a artista demonstra pela profissão, colocando 

a arte acima de tudo.  

 Segundo Campello (2003), o termo Künstlerroman vem do alemão e pode ser 

traduzido como “romance de arte/artista”. Trata-se de um gênero muito importante na 

história da literatura do Ocidente que se filia a duas tradições literárias distintas entre si:  

 

Uma impõe a condição sine qua non para sua definição a presença de 

Bildung, ou seja, da formação, educação ou aprendizagem do/a protagonista 

artista, desde sua infância até a idade madura. A outra inclui no seu conceito 

de Künstlerroman qualquer narrativa onde a figura de um/a artista ou de uma 

obra de arte desempenhem função estruturadora essencial à diegese, 

podendo, ou não, relatar o desenvolvimento físico e psicológico do/a 

protagonista e/ou qualquer outra personagem. Assim, o impasse inicial 

quanto à conceituação do Künstlerroman enquanto gênero literário centra-se 

na sua aproximação com o Bildungsroman. (CAMPELLO, 2003, p. 25, grifo 

da autora). 
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 Como se pode notar, o liame entre Künstlerroman e Bildungsroman é muito 

tênue, o que gera um impasse na hora em que se vai definir o Künstlerroman, impasse 

esse que decorre da ambiguidade da natureza do Künstlerroman, que busca, através da 

linguagem e da forma artística, relacionar arte e vida, não apenas no sentido estético, 

mas também ideológico. Além disso, no Künstlerroman, o enfoque se apresenta, 

necessariamente, sobre a arte e/ou o artista. 

 De modo geral, boa parte dos Künstlerromane mostra a fase adulta das 

personagens, e são narradas suas experiências de convívio social, principalmente, as 

dificuldades que elas encontram para realizar a sua arte. Os conflitos pessoais se 

destacam à medida que se colocam como obstáculos na vida do herói, ou heroína, no 

exercício de sua arte. No entanto, o amor pela arte prevalece sobre qualquer outra 

paixão, por isso percebemos na figura desse/a artista um ser que, muitas vezes, vive 

afastado da sociedade, visto como alguém diferente, que habita em um mundo 

particular, o mundo “solitário” da arte. A arte ou o artista é considerado o elemento 

essencial para caracterizar uma obra como pertencente ao gênero Künstlerroman, o 

qual, embora tenha características semelhantes a outros gêneros, possui autonomia para 

ser considerado um gênero independente e não um subgênero de um outro gênero 

romanesco.  

O Künstlerroman tem sua origem no Romantismo, pois é nesta escola literária 

que se encontram as ficções iniciais em que as características do Künstlerroman podem 

ser observadas. O surgimento desse gênero “[...] para a maioria [dos críticos], o seu 

protótipo, entretanto, está em Os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, de Goethe” 

(CAMPELLO, 2003, p. 33, grifo da autora). Campello (2003) destaca que o 

Künstlerroman se caracteriza como um gênero de domínio masculino, tanto por quem 

produziu quanto por quem o conceituou ou analisou, como um gênero próprio aos 

escritores que se projetam nos seus protagonistas homens, reiterando uma concepção do 

mundo artístico como um espaço eminentemente masculino. Essa lacuna da ausência 

feminina na produção de Künstlerroman, talvez, seja decorrente do fato de, durante 

muito tempo, as mulheres terem sido impedidas de escrever. Porém essa visão que vê o 

universo da criação artística como uma prerrogativa masculina começa a ruir a partir da 

década de 1960, com o advento da Crítica Literária Feminista.  

A nosso ver, para além das questões atinentes ao campo estético, o 

Künstlerroman de autoria feminina reitera que a mulher-artista teve que enfrentar os 
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preconceitos, vencer o medo e superar as frustações através da inteligência, da 

criatividade. Escritoras e protagonistas buscaram atingir o reconhecimento de sua 

escrita e de sua arte, tendo muitas vezes que comprovar seu talento e seu potencial como 

artista e mulher.  

No romance As horas nuas (1989), de Lygia Fagundes Telles, se observa que 

este apresenta inicialmente uma narrativa em primeira pessoa com destaque para as 

ações e pensamentos da protagonista, Rosa Ambrósio, uma atriz de teatro que alcançou 

sucesso e fama e que, no entanto, com passar do tempo, envelhece e se entrega a uma 

profunda depressão. Longe dos palcos, sozinha, Rosa se torna uma alcoólatra, passando 

a maior parte do tempo em estado de semi-embriaguez. Ela permanece, dessa forma, 

isolada em seu próprio mundo, entregue à bebida: 

 

Entro no quarto escuro, não acendo a luz, quero o escuro. Tropeço no macio, 

desabo em cima dessa coisa, ah! meu Pai. [...] eu queria ficar assim quietinha 

com a minha garrafa, ô! delícia beber sem testemunhas, algodoada no chão 

feito o astronauta no espaço, a nave desligada, tudo desligado. Invisível. 

(TELLES, 1989, p. 09).  

 

 Na fala de Rosa, percebemos o estado de embriaguez em que ela se encontra. 

Sob o efeito do álcool, ela deseja permanecer só, apenas bebendo, entregue ao vício. 

Entre reflexões e delírios, a atriz passa a questionar também o papel da mídia que está 

sempre dando enfoque às misérias e as desgraças humanas, como a fome, a violência, as 

enchentes e as doenças. Ela afirma que não assiste mais à TV e se recusa a ler os 

jornais. Na fala da personagem percebemos uma 

 

interferência direta do/a escritor/a, quanto à busca da personagem-artista por 

soluções para sua arte ampliam as margens do campo da estética para acolher 

discussões que vão além dessa área, porque provocam o questionamento a 

respeito de assuntos que, no nível pessoal ou social, direta ou indiretamente, 

vinculam-se à arte: a moral, a ética e a ideologia. (CAMPELLO, 2003, p. 33).   

 

Telles (1989) procura, através de sua personagem, fazer um retrato e uma crítica 

a uma situação muito comum em nosso país, a exploração das desgraças alheias, pela 

mídia, para conseguir audiência à custa dos sofrimentos das pessoas. Mesmo que 

indiretamente, esses fatos sociais interferem na resposta que a artista dá à sociedade. 

Ainda que pareça alienada, Rosa é também fruto dessa sociedade, e sua arte pode ser 

compreendida com uma fuga para o mundo artístico, um mecanismo de evasão para 
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afastar-se de uma vida medíocre, em uma sociedade que não valoriza tampouco permite 

à mulher realizar-se como artista e ter uma vida pessoal feliz, conciliando vida e arte.   

Durante a narrativa, Rosa constantemente se mistura com as personagens que 

interpretou, não conseguindo separar a atriz da mulher, não conseguindo separar 

realidade de ficção: “sou uma artista. Meu nome é Liberdade! bradei numa peça com a 

roupa da própria” (TELLES, 1989, p. 18). Rosa segue nessa ambiguidade de 

identidades. Ela representou tantos papéis que parece não saber mais quem é de fato. 

Nesse aspecto da narrativa, a fragmentação da identidade da protagonista, a autora 

procura mostrar uma constante “busca de identidade da protagonista em relação aos 

conflitos por resolver e as provas por suplantar, a fim de se descobrir, conhecer e 

alcançar sua auto-realização na qualidade de mulher e de artista.” (CAMPELLO, 2003, 

p. 18).  

Como essa busca pela sua identidade enquanto mulher e artista é uma marca 

muito recorrente nos Künstlerromane de autoria feminina, As horas nuas inserem-se na 

tradição dos romances de artista.  O romance de Telles possui um enredo dentro do qual 

a artista vive divida entre sua arte e sua vida pessoal. No caso de Rosa Ambrósio, esse 

conflito pode ser observado pelo fato de a atriz não conseguir deixar de representar fora 

dos palcos, dramatizando a própria vida.  

 No decorrer do romance, temos o surgimento de um segundo narrador, que 

divide a narrativa com Rosa. Assim como ela, este narra em primeira pessoa e sua visão 

também é limitada, não tendo o controle total da narrativa. Trata-se de Rahul, o gato de 

Rosa, que age como uma pessoa que tem memória, e percebe até mesmo os sentimentos 

das demais personagens, inclusive consegue ver pessoas que já morreram. Esses fatos 

fazem de Rahul um gato incomum, que assim como a atriz viveu muitas vidas e 

representou muitos papéis. Porém, ambos acabam sozinhos, em vidas e corpos que não 

desejam ocupar, ele por ser um gato que pensa, sente e deseja como um homem, ela por 

ter envelhecido e sentir as marcas do tempo.  

 Através de Rahul somos informados da intensa relação que Rosa mantinha com 

Diogo, secretário que cuidava da administração dos bens dela, e também da 

“programação de sua carreira de atriz indisciplinada, na linha dos bonitos, ricos e 

loucos.” (TELLES, 1989, p. 32). Algum tempo depois, tornam-se amantes. Diogo era 

muito jovem e alegre, um amante da vida, gostava de jazz, sapatos italianos e roupas de 

grife. Foi numa peça que Diogo conheceu Rosa: “eu tinha acabado de voltar da Espanha 
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quando fui ao teatro. E quem encontrei no palco vivendo uma Marta, não era Marta? 

estupenda, quem foi que aplaudi de pé, o teatro inteiro delirante.” (TELLES, 1989, p. 

99). Eles viviam uma relação intensa, e após terem uma forte discussão Diogo vai 

embora, e não volta mais. E Rosa permanece na expectativa do retorno dele, no entanto 

essa espera pelo amante “esconde na verdade um desejo de afastar-se da realidade social 

que a cerca, tal espera significa também assumir uma postura passiva ante uma 

realidade que lhe é hostil.” (PINTO, 1997, p. 74). 

  Gregório, o marido traído de Rosa, enquanto estava vivo, fingia não perceber a 

relação da mulher com Diogo, permanecia indiferente na sua tranquilidade e no seu 

silêncio, nunca demonstrou incômodo com a situação. O relacionamento dele com Rosa 

fora marcado, pela ausência dela, que estava sempre solícita com seu trabalho, com as 

festas e o glamour, a fama lhe fascinava mais do que a vida cotidiana e, por isso, não 

dava muita atenção aos assuntos do marido. Certo dia, Gregório a chamou para ver o 

céu que ele tanto admirava, no entanto, teve como resposta a negativa da esposa, 

conforme mostra o trecho que segue: 

 

Depressa, Rosa, venha ver que beleza! você me chamou naquela noite, tanta 

estrela fervendo. A lua. Não fui, eu estava saindo para uma festa, Agora não 

posso, estou atrasada! Foi essa a única vez que você me chamou para 

partilhar um pouco do seu mundo, devia me achar tão louca. (TELLES, 1989, 

p. 39).  

 

Embora fossem casados, com o tempo, passaram a se manter distantes um do 

outro, cada um em seu universo particular. Talvez Rosa fosse egoísta demais. Pensando 

somente em si mesma, não pôde dar a Gregório o que não tinha, seu amor, pois esse 

sempre foi dedicado a sua carreira. Ela colocara a profissão acima das relações 

familiares, sendo “este é um conflito que faz parte da condição feminina, numa 

sociedade patriarcal, que procura manter a mulher em seu estado de domesticidade” 

(XAVIER, 1991, p. 12).  

Era uma artista e como tal não estava disposta a abrir mão disso para ocupar o 

papel de esposa de Gregório. Rosa seguiu em frente, deixando a família de lado, mas 

pagou caríssimo por essa escolha, estando agora sem o palco e sem a família, sentia-se 

“abandonada por Deus e traída pelo próprio ofício ao qual dera o melhor de si mesma, 

gostava de repetir, Dei ao teatro o melhor de mim mesma! [...]. Na intimidade, dizia-se 

esbagaçada.” (TELLES, 1989, p. 31). Percebemos toda a angústia da atriz que dedicou 
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sua vida à profissão, porém, com a maturidade, acabou sendo traída por sua vaidade. 

Devido aos preconceitos que a idade traz, principalmente, para as mulheres atrizes que, 

ao que parece, e/ou o que se cobra, devem ser eternamente jovens e bonitas. 

A filha da atriz, Cordélia, tinha um bom relacionamento com pai, que esteve 

mais presente na sua vida do que Rosa. Talvez esse fato explique o distanciamento entre 

as duas. Rosa fora também egoísta como mãe, pois nunca soube amar Cordélia. A atriz 

não conseguiu desempenhar o tradicional “papel de mãe”. Sendo descuidada na relação 

com a filha, Rosa não deseja essa função, a de mãe. Até mesmo durante a gravidez, 

impacientava-se, frustrando-se com o nascimento da filha, já que desejava um menino. 

E quando Cordélia nasceu Rosa voltou-se novamente para sua profissão, delegando o 

cuidado da filha a alguma babá e ao marido. Devido a esse distanciamento entre mãe e 

filha, percebemos como era difícil para a mulher-artista conciliar sua arte com a vida 

pessoal, com o papel de sexo/gênero que lhe era imposto.  

Desse modo, é visível como sempre foi árdua a arte para as mulheres. Sendo elas 

escritoras, atrizes ou qualquer que seja a sua arte, percorreram caminhos difíceis para 

conseguirem realizar a sua arte como profissão. Assim, “La introducción de las mujeres 

en el teatro corrompió el gusto y el juicio del público masculino para siempre. 

Introduciendo el interés sexual.” (MÖHRMANN, 1985, p. 202). Esse era um 

pensamento comum à sociedade patriarcal de séculos anteriores, quando surgiram as 

primeiras atrizes, não se valorizava seu talento, e sim as acusavam de subversivas por 

corromperem os “bons sentimentos” dos homens levando-os a pecarem. No que se 

refere a Rosa Ambrósio, embora a atriz esteja no “fundo poço”, e afastada de tudo, ela 

ainda sonha em recomeçar, deseja um retorno triunfal, dando a volta por cima mais uma 

vez, ao invés de ficar condenada eternamente à solidão e ao fracasso total. Podemos 

verificar isso em suas palavras, ao afirmar:  

 

fui convidada, aceito, a peça é de Sartre, Reaparecimento de Rosa Ambrósio! 

Sucesso absoluto, coisa deslumbrante, a salvação pelo trabalho. Em seguida, 

as minhas memórias, tudo quanto é perna-de-pau já escreveu as suas, por que 

não eu? Hem?!... As Horas Nuas, [...] eu entro nua sem tremor e sem temor. 

(TELLES, 1989, p. 38).  

 

 Rosa revela o desejo de estar novamente nos palcos atuando. Fora dos palcos, 

não existia Rosa Ambrósio. Sua vida era a da representação, da emoção de encenar(-se). 

A atriz, mesmo na velhice, não pôde apagar sua identidade enquanto mulher de arte. 
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Telles (1989) afirma que a partir do drama da protagonista se cria uma dupla 

possibilidade, já que não é possível ao leitor saber, de fato, até que ponto Rosa está 

representando ou sofrendo de verdade. A atriz pode perfeitamente estar atuando, 

dramatizando a própria vida. Não temos como estabelecer essa linha entre o que ela 

realmente sente, pois para Rosa não existia essa divisão, sua vida era o teatro. É na 

representação da fase de envelhecimento e solidão da atriz, que atuou em tantos 

momentos diferentes, que ela passa a atuar agora em um papel real – o seu fracasso 

pessoal e familiar. 

 

− Atriz medíocre, mãe egoísta, amante infiel e dona-de-casa descuidada, ela 

disse hoje para o espelho com expressão de desafio. Bebeu o resto do uísque, 

triturou entre os dentes um pedaço de gelo e enfiou na boca uma pastilha de 

hortelã, o olhar duro. Os lábios crispados. Impregnou-se tanto dos papéis que 

representou que facilmente passa de um papel para outro – fragmentos que 

vai juntando e emendando nas raízes, dependendo da conveniência. 

(TELLES, 1989, p. 92). 

 

Embora Rosa tenha sido uma boa atriz, não conseguiu representar os papéis 

sociais tradicionais. Ela sempre foi diferente das outras mulheres. Como uma artista, ela 

também não conseguiu abrir mão de sua carreira para dedicar-se à família. Sua paixão 

nunca deixou de ser a representação, e ela não aceitou esse papel na vida real, fez 

escolhas distintas, independente das consequências. Realizando-se na profissão, porém 

fracassa ao final, aliás, esse é o preço pago pelas artistas em uma sociedade moldada 

pela ideologia do patriarcado. E mesmo tendo escolhido a carreira, ao final da vida, 

sente o vácuo, deixado pela ausência de sua família, que a abandonara. Desse modo, 

Rosa “não ia negar que quis tanto uma família e fracassou assim que arrumou uma. 

Mulher incompetente e profissional negligente, de que vale a vocação sem disciplina? 

Negligente! Ficou repetindo como se alguém a contestasse.” (TELLES, 1989, p. 128). 

Observamos como o sentimento de culpa está presente em Rosa, que se martiriza 

por seu fracasso na vida pessoal, já que, como dissemos, ela não soubera conciliar sua 

profissão e sua vida particular. E mesmo que tenha dado prioridade a sua carreira, ela 

também não conseguiu ter a disciplina necessária a sua profissão. Apesar da inegável 

vocação para atuar, Rosa não teve o equilíbrio emocional necessário para desempenhar 

bem as funções de mulher, mãe, como já mencionamos, não soubera representar bem 

esses papéis na sociedade.  Porém a arte também não deu conta de fazê-la totalmente 

feliz, permanecendo incompleta e divida entre a arte e a família. Já que desde jovem, e 
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apesar de estudar em uma escola pública modesta, ela “sonhava com a Escola de Arte 

Dramática da atriz portuguesa Maria Jorge.” (TELLES, 1989, p. 184). Rosa sabia de sua 

vocação, desde jovem o amor pela arte já brotara dentro dela. Esse amor pela carreira 

teatral levou-a a arruinar sua vida.  

 Como vimos, no romance As horas nuas (1989), Rosa tem grande paixão por sua 

arte e em nome dela deixa de lado a sua vida pessoal e familiar, no entanto, o preço 

pago por Rosa é alto, ela acaba só e abandonada por todos, o que com base nas teorias, 

observadas anteriormente, caracterizam o romance como um Künstlerroman de autoria 

feminina, no qual o amor pela arte e a escolha por esta são marcas inerente ao gênero. 

Verificamos também que o final aberto, dado por Telles a sua protagonista mostra 

 

uma impossibilidade de definir positiva e concretamente, e de maneira que 

expresse uma consciência feminista, o destino e a identidade da personagem 

feminina, parece ser decorrência de uma indefinição por parte da escritora − 

assim como da leitora e da crítica. (PINTO, 1997, p. 73).  

 

Sendo assim, se percebe que a maior parte das mulheres-artistas ainda não tem 

de fato o seu espaço garantido, não havendo, portanto uma conciliação entre carreira 

profissional e vida pessoal dessas mulheres-artistas. Desse modo, o destino da 

protagonista Rosa é incerto, ao final da vida ela se encontra cheia de amarguras e 

marcada pelas dores que sofreu ao longo de sua história.  

  Concluímos, portando, ao analisarmos o romance As horas nuas (1989), que este 

se configura como um Künstlerroman de autoria feminina, pois seu enredo tem como 

protagonista a figura feminina que é artista, assim como a diegese narrativa, que gravita 

em torno do conflito existente entre a arte e a vida pessoal vivenciado pela protagonista. 

Tal obra contribui para assegurar à mulher, principalmente à mulher-artista, uma forma 

de expressão das vozes femininas, que durante muito tempo foram silenciadas. Lygia 

Fagundes Telles procura mostrar quão árdua, foi e ainda é a luta das mulheres para 

terem um espaço dentro de uma sociedade dominada pela ideologia do patriarcado, na 

qual o masculino sempre foi o único modelo universal de expressão artística. Pudemos 

verificar, a partir disso, que a atriz enfrentou muitos obstáculos para a realização do seu 

ofício, e por amor a sua arte ela pagou todos os preços cobrados socialmente. Desse 

modo, podemos perceber na protagonista-artista de Telles (1989) que: 

 



10 

 

A arte de cada artista está vinculada à marginalização no campo da estética e 

da cultura. A protagonista-artista [Rosa] percebe que a única forma de 

sobrevivência é, vestindo as máscaras que a sociedade impõe, usá-las pelo 

avesso. (CAMPELLO, 2003, p. 255, acréscimo nosso). 

 

  É através da representação que Rosa procura afastar-se dos modelos tradicionais 

de mulher, refugiando-se nos palcos, vestindo-se de suas personagens, procurando, 

enfim, não corroborar com a logica do discurso patriarcal. Nesse sentido, podemos 

compreender a intenção da autora do romance, aqui citado, de acordo com Campello 

(2003, p. 263), como a caracterização de uma “deliberada intenção da mulher − artista e 

autora − em produzir cultura [que] a leva à reescrita, sob o ponto de vista feminista, da 

poética da história de sua voz artística, interferindo significativamente na história 

cultural”. Desse modo, somos levados a considerar, em consonância com Campello 

(2003, p. 263), que “o Künstlerroman de autoria feminina, arte consciente, é uma forma 

de expressão/fruição de autoconhecimento e de conhecimento do mundo: interessada, 

portanto”.   
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