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RESUMO:  

 

Ao avaliar a amplitude do fenômeno artístico, assim como a grandeza da existência humana 
descritos pela ciência o nosso objetivo é investigar e identificar os elementos que constituem a 
construção das personagens psicológicas e o que elas revelam de si, o que fazem e o que dizem 
ao seu respeito, nas peças teatrais da literatura dramática brasileira do dramaturgo Nelson 
Rodrigues: A mulher sem pecado (1941); Vestido de noiva (1943) e Viúva, porém honesta 
(1957). Essas peças ganham destaque nos estudos literários e culturais no Brasil, uma vez que 
essas produções abarcam o universo das construções psicológicas em diálogo com o ser 
humano, seus conflitos e sua postura social. Nas peças, as personagens experimentam o 
processo de mudança de si em relação ao que as rodeiam, pois têm vários traços de 
personalidade em comum na busca da plenitude, intermediada pelos desejos para completar os 
traços de suas identidades e abastecer a sensação de incompletude. 

 

Palavras-chave: Teatro Moderno. Nelson Rodrigues. Incompletude.  

 

O nome de Nelson Rodrigues ganha relevo na dramaturgia brasileira ao lapidar o 

rompimento das formas tradicionais do teatro. As peças psicológicas do dramaturgo 

revelam os conflitos humanos e suas rupturas.  O dramaturgo faz uma investigação da 

psique humana pelo viés da ficção, ao abordar os problemas ligados à intimidade mental 
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e a sensação de incompletude das personagens por ele construídas, expressando 

maneiras de entender os homens e o modo de vida na modernidade.  Com o objetivo é 

investigar e identificar os elementos que constituem a construção das personagens 

psicológicas e o que elas revelam de si, o que fazem e o que dizem ao seu respeito, 

analisaremos as peças teatrais da literatura dramática brasileira: A mulher sem pecado 

(1941); Vestido de noiva (1943) e Viúva, porém honesta (1957).  

A sensação a qual nos referimos é justamente a vivenciada pelas personagens 

nos textos cênicos supracitados, cujo impacto causado no público, na época de suas 

representações, transformou as obras em exemplaridades da dramaturgia de língua 

portuguesa. 

A arte, seus aspectos e sua expressão é uma das maneiras de conhecermos o ser 

humano situado no mundo. Nessa perspectiva, muitos escritores abarcam o universo das 

construções psicológicas em suas produções. Nelson Rodrigues o faz com maestria em 

suas peças ao explorar o universo psicológico de modo bastante particular, mergulhando 

nas profundezas sombrias das personagens, na tentativa de trazer à tona suas ansiedades, 

desejos, inquietudes e a busca contínua, e às vezes vã, pela plenitude.  

Antonio Candido (1989) salienta que a noção a respeito do ser é sempre 

incompleta. Esta noção só é acentuada quando se faz uma análise da sequência de atos 

do indivíduo. “Daí a psicologia moderna ter investigado sistematicamente as noções do 

subconsciente e inconsciente, que explicam o que há de insólito nas pessoas que 

reputamos conhecer, e, no entanto nos surpreendem.” (CANDIDO, 1989, p. 47). 

Mediante a isso, podemos afirmar que a área da psicologia moderna contribuiu, 

decisivamente, na compreensão dessa incompletude que foi tão bem delineada pelos 

textos cênicos. 

A maneira como as personagens cênicas se apresentam nas peças, como são 

denominadamente caracterizadas diz muito do que são ou precisam ser na trama, já que 

é um elemento determinante da ação, um resultado de sua existência ficcional. Nesse 

sentido, lembremos de Renata Pallotini (1989) que afirma que a personagem de teatro 

procura desvendar quem conduz a ação e produz o conflito. Ao serem criadas por seus 

autores, as personagens são capazes de transmitir sentimentos e de demonstrar estado de 

espírito, sustentando a ficção dramática juntamente com o enredo. São consideradas 

veículos de emoção, porque seus diálogos e atitudes contribuem significativamente para 

a estruturação do texto cênico. “O personagem é um determinante da ação, que é, 
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portanto, um resultado de sua existência e da forma como se apresenta.” 

(PALLOTTINI, 1989, p. 11). 

No drama grego os atores utilizavam máscaras para dar significado aos papéis 

representados, revelando traços da personalidade das personagens. A forma como se é 

apresentado ao mundo, o caráter demonstrado nas relações estabelecidas com outros 

personagens, no tempo e no espaço. A essa definição dos papéis sociais passíveis de 

serem expressos nas relações com o meio Carl Gustav Jung denomina Persona. 

A palavra persona é realmente uma expressão muito apropriada, 
porquanto designava originalmente a máscara usada pelo ator, 
significando o papel que ia desempenhar. Se tentarmos estabelecer 
uma distinção entre o material psíquico consciente e o inconsciente, 
logo nos encontraremos diante do maior dilema: no fundo teremos de 
admitir que a afirmação acerca do inconsciente coletivo, isto é, de que 
seus conteúdos são gerais, também é válida no que concerne aos 
conteúdos da persona. (JUNG, 2008, p. 43, grifo do autor). 

O termo persona é derivado da palavra latina que equivale à máscara. Essa 

máscara apresenta aspectos tanto positivos quanto negativos que tendem a determinar o 

papel social e da fachada do indivíduo. Contudo, a persona não é essencialmente 

negativa, ela pode proteger a individualidade das forças sociais que podem vir a invadir 

os traços de sua personalidade. Ironicamente o autor designa a persona como uma 

aparência do indivíduo, uma realidade bidimensional. As atitudes pessoais e suas 

repressões “[...] contêm sementes do desenvolvimento individual, sob o invólucro de 

fantasias coletivas.” (JUNG, 2008, p. 44).  

Com a persona o indivíduo deseja parecer isto ou aquilo, aquele ou aquela, ou 

esconder atrás de uma “máscara” para fugir ou vivenciar experiências outras, ou até 

mesmo construir uma persona definida com características que podem proteger de 

situações individuais, familiares e sociais. Isso ocorre com as personagens nas peças em 

análise. Já que os textos cênicos selecionados fazem alusão a episódios pretéritos que 

são ressignificados. Com isso, vêm à tona as angústias, sofrimentos e desejos dessas 

personagens, cuja finalidade seria a conquista da plenitude. 

A Mulher Sem Pecado, peça inaugural do autor, escrita em 1941, encenada no 

dia 9 de dezembro de 1942, no Teatro Carlos Gomes do Rio de Janeiro, é estruturada 

em três atos e apresentada a audácia psicológica, já que o protagonista Olegário, um 

homem paralítico, com boas condições financeiras, atua sob pressão e fica próximo de 

romper a censura do consciente. A ambiguidade das personagens provocada pela 
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constante dúvida e desconfiança de Olegário quanto a fidelidade de sua esposa, 

mergulhado na loucura que ele mesmo teceu. O desejo de Olegário por um amor ideal, o 

faz querer sempre mais e quanto mais o quer, mais dependentes e inseguro ele fica, mas 

esse amor ideal não existe. 

Nelson Rodrigues envolve a peça com uma temática corriqueira como o 

adultério, contudo esconde elementos que envolvem a trama apresentando a 

transgressão de Lídia, uma mulher sem pecados. As ações na trama centram nas atitudes 

obsessivas de Olegário, que tem os serviçais da casa a serviço de sua obsessão e na 

passividade de Lídia.  

O protagonista fica durante sete meses se passando por paralítico, em uma 

cadeira de rodas, com o objetivo de testar a fidelidade da esposa. O desequilíbrio de 

Olegário durante a trama aumenta gradativamente a porção de ciúme que sente da bela 

esposa. A esposa Lídia tem origem humilde e tem a mãe e o irmão que moram na 

mesma casa.  O seio familiar se constitui em um lugar de constantes tensões a medida 

que o protagonista propõe uma investigação da fidelidade de sua amada. Já no início da 

peça Olegário questiona repetidamente a empregada Inézia e o motorista Umberto sobre 

o paradeiro de Lídia.  

OLEGÁRIO – Inézia! Inézia! 
INÉZIA (a criada, entrando) – Pronto, doutor. 
OLEGÁRIO (parando a cadeira no meio do palco) – Então? O que 
há? 
INÉZIA – Nada, doutor, nada de novo. Quer dizer... 
OLEGÁRIO (impaciente)  - Quer dizer o quê? Alguém telefonou para 
minha mulher? 
INÉZIA – Telefonaram, doutor. A manicura, perguntando se podia vir 
hoje. D. Lídia disse que hoje não. Marcou para amanhã. 
OLEGÁRIO (atento) – Quem mais? 
[...] 
UMBERTO (entra. É moço, meio sinistro, com uniforme de chofer) – 
Me chamou, doutor? Eu já vinha pra cá...  
OLEGÁRIO (embolsando o telegrama) – O que é que há? A senhora 
saiu, aonde foi? (RODRIGUES, 1981, p. 44-46, grifos do autor) 

 

A excitação de Olegário é repassada para a personagem Inézia que 

desempenham papel de extensão da obsessão do protagonista, uma vez que é submetida 

a compor os jogos de controle do marido ciumento. Semelhante ocorre com as 

personagens Umberto e Maurício, motorista e irmão de Lídia, contudo são também 

suspeitos. Olegário utiliza da estratégia de aproximação e desconfiança, em momentos 

são aliados e em outros suspeitos. 
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A insistência de Olegário por investigar a esposa ao buscar a felicidade plena 

põe em xeque a confiança de Lídia, que passa a apostar em situações e ações de valores 

duvidosas. A obsessão do marido é tamanha que chega a relatar “OLEGÁRIO (em 

desespero) - A única coisa que me interessa é ser ou não ser traído!” (RODRIGUES, 

1981, p. 96, grifo do autor). Além de subornar pessoas para saber os passos de Lídia. Os 

desencadeamentos das ações vão constituindo a demência do protagonista, prestes a 

romper a fronteira do consciente. A atitude do esposo sugere a Lídia a ideia de pecado  

LÍDIA – Eu acho que você não quer que eu seja fiel! 
OLEGÁRIO – Ah, não? 
LÍDIA – Pelo menos, está fazendo tudo para que eu seja – infiel. Não 
está? Quem meteu na minha cabeça a ideia do pecado? É a sua ideia 
fixa”. (RODRIGUES, 1981, p. 96).  
 

Percebe-se que na trajetória da busca pela plenitude Olegário infiltra na cabeça 

da esposa uma ideia que ela não tinha, ser adultera.  

 Para que ele fosse um homem completo necessitava ter a plena certeza da 

fidelidade da esposa. Porém quando descobre o que tanto almeja, que é a confirmação 

da fidelidade da esposa. Descobre que a mesma foge com Umberto, o chofer da família. 

Sábato Magaldi afirma que a ironia presente na obra de Nelson Rodrigues é um traço 

marcante, pois “Olegário estava satisfeito com o teste a que havia submetido Lídia e 

desmascarou a farsa da paralisia, quando uma carta lhe dá ciência de que ela fugiu com 

Umberto.” (MAGALDI, 2004, p. 13).  

Lídia é bela, casou com um homem de condição superior a sua e até a “paralisia” 

o marido a tratava como esposa. Para Olegário a esposa tem um limite, esse limite só 

pode ser ultrapassado com a amante Lídia é humilhada, o esposo reitera que a tirou da 

Aldeia Campista e que sua família dependia financeiramente de Olegário. Porém com o 

desejo de liberdade do circulo opressor do casamento e a busca pela plenitude faz com 

que Lídia fuja com Umberto, o homem mais ousado que estava no convívio cotidiano. 

Vestido de Noiva é uma peça que representa o feliz encontro entre um autor e um 

diretor, cujo resultado foi a compreensão da ideia central do texto: constituir-se de um 

artifício capaz de provocar um choque estético, que indicasse um novo caminho ao 

teatro brasileiro, com a utilização de recursos inovadores e mudanças rápidas de cenas. 

A peça, na montagem de Ziembinski, foi levada ao palco em 28 de dezembro de 1943, 

no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, se encarregou de promover a primeira grande 
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revolução na dramaturgia brasileira, com seu caráter cinematográfico. Nelson Rodrigues 

mergulhou nas profundezas do ser e trouxe à tona o retrato cru da natureza do homem.  

Com o sucesso de Vestido de Noiva, o nome de Nelson ficou vinculado não só à 

história da moderna dramaturgia brasileira, mas também à encenação brasileira 

contemporânea. “[...] Ele rompeu tabus, criou nova linguagem, instituiu uma estrutura 

não convencional, propôs uma corporeidade cênica a partir de severa economia de 

meios.” (MAGALDI, 1992, p.193). A peça é um marco na história da dramaturgia 

brasileira, principalmente por sua estrutura, sendo dividida em três planos: alucinação, 

memória e realidade. Mesmo com o choque entre os planos, o autor, durante toda a 

peça, procura recompor cenas do dia do casamento de Alaíde e “O esforço da memória 

se volta para a reconstituição da cena do casamento, passagem capital na psicologia da 

jovem, como de resto de toda a antiga mentalidade familiar brasileira”. (MAGALDI, 

2004, p. 20). 

Na peça, ficção e realidade disputam a atenção do interlocutor, apontando 

aspectos do cotidiano e denunciando, por exemplo, as crises internas das personagens e 

os conflitos familiares. Essa estreita relação com o inconsciente e sua investida na 

psique humana, conduziu o autor para além da dimensão pessoal, pois tocou em 

questões coletivas que incomodam, geram polêmica e são capazes de interagir com os 

mais diferentes aspectos do indivíduo. 

Na peça a protagonista não mede esforços para contar sua história após ter sido 

atropelada e levada a um hospital em alucinação, com perda da memória e muitas dores. 

Alaíde ativa a memória em plena alucinação e se lembra de sua vida desde o momento 

em que leu o diário de uma cafetina, Madame Clessi, que morava na casa para a qual 

havia se mudado recentemente. 

A insatisfação levou Alaíde, em alucinação, à prática de atos condenáveis pelo 

grupo social no qual estava inserida. Vale ressaltar que a peça é de 1943, e nesse 

período o destino traçado para uma mulher de classe media carioca, detentora de uma 

educação rigorosa, está fadado ao casamento e à maternidade. O casamento com o 

Pedro, industrial bem sucedido, traz a família da protagonista uma ascensão social e 

todos vão morar numa casa adquirida pelo marido. A casa em que viveu uma famosa 

cocote, Madame Clessi, assassinada por um jovem de 17 anos. Alaíde encontra um 

diário no porão da casa e o lê: 
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ALAÍDE - Li o seu diário. 
MADAME CLESSI (céptica) - Leu? Duvido! Onde? 
ALAÍDE (afirmativa) - Li, sim. Quero morrer agora mesmo, se não é 
verdade! 
MADAME CLESSI - Então diga como é que começa. (Clessi fala de 
costas para Alaíde) 
ALAÍDE (recordando) - Quer ver? É assim... (ligeira pausa) "ontem, 
fui com Paulo a Paineiras"... (feliz) É assim que começa. 
MADAME CLESSI (evocativa) Assim mesmo. É. 
ALAÍDE (perturbada) - Não sei como a senhora pôde escrever 
aquilo! Como teve coragem! Eu não tinha! 
MADAME CLESSI (à vontade) - Mas não é só aquilo. Tem outras 
coisas.  (RODRIGUES, 1981, p.115, grifos do autor). 

O diário desperta na protagonista desejos instigados pelos relatos da cocote. E ao 

mesmo tempo Alaíde revela sua insatisfação perante os desejos não realizados e diante 

de uma conduta moral que a sociedade carioca da época não permitia. Por esse motivo a 

protagonista alimenta um fascínio pela imagem de Clessi, sentimento esse que fora 

despertado pelo contato que ela teve com objetos que pertenceram à prostituta. Da 

relação com o mundo alheio, o mundo de Clessi, Alaíde vivencia pela alucinação um 

passado de luxúria, uma máscara carregada de características que ela considerava ideal 

para si. Quando decide vivenciar as ações de seu desejo, a personagem delineou um 

caminho em que pôs em xeque a própria sanidade. 

ALAÍDE (excitada) - Eu sei. Tem muito mais. Fiquei!... (inquieta) 
Meu Deus! Não sei o que é que eu tenho. É uma coisa - não sei. Por 
que é que eu estou aqui? 
MADAME CLESSI - É a mim que você pergunta? 
ALAÍDE (com volubilidade) - Aconteceu uma coisa, na minha vida, 
que me fez vir aqui. Quando foi que ouvi seu nome pela primeira vez? 
(pausa) Estou-me lembrando! 
(Entra o cliente anterior com guarda-chuva, chapéu e capa. Parece 
boiar.) 
ALAÍDE - Aquele homem! Tem a mesma cara do meu noivo! 
MADAME CLESSI - Deixa o homem! Como foi que você soube do 
meu nome? 
ALAÍDE - Me lembrei agora! (noutro tom) Ele está-me olhando. 
(noutro tom, ainda) Foi uma conversa que eu ouvi quando a gente se 
mudou. No dia mesmo, entre papai e mamãe. Deixe eu me recordar 
como foi . Já sei! Papai estava dizendo: "O negócio acabava..." 
(Escurece o plano da alucinação. Luz no plano da memória. 
Aparecem pai e mãe de Alaíde.) 
PAI (continuando a frase) - ... numa orgia louca." (RODRIGUES, 
1981, p.115, grifos do autor). 

Ações como esta que contribuíram para que a protagonista revelasse a carência 

identitária, de modo que podemos classificá-la como uma personagem psicologicamente 

complicada. Nessa direção, estabelecer a identidade da personagem para que ela 
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perceba quem é realmente, a fim de ordenar seus conteúdos mentais, é o significativo 

conflito que se procura superar em Vestido de Noiva. “[...] o dramaturgo brasileiro 

preocupou-se não com a unidade de ação, no sentido tradicional do termo, mas com a 

unidade do “eu” da protagonista.” (FARIA, 1998, p. 136, grifo do autor). 

A retirada da máscara da persona constitui uma etapa dolorosa, uma vez que 

Alaíde é uma mulher da sociedade carioca, caracterizada pela redação do jornal diário, 

como: 

2.º FULANO – Alaíde Moreira, branca, casada, 25 anos. Residência, 
Rua Copacabana. Olha... 
1.º FULANO – Que é? 
2.º FULANO – Essa zinha é importante. Gente rica. Mulher daquele 
camarada, um que é industrial, Pedro Moreira. 
(RODRIGUES, 1981, p. 157). 

A personagem Alaíde remove sua máscara somente no plano da alucinação, pois 

no início da peça, na casa de Madame Clessi, em um espaço que comporta “3 mesas, 3 

mulheres escandalosamente pintadas, com vestidos berrantes e compridos. Decotes. 

Duas delas dançam ao som de uma vitrola invisível, dando uma vaga sugestão lésbica” 

(RODRIGUES, 1981, p. 109, grifo do autor), o inconsciente se mistura com imagens do 

consciente na mente de Alaíde. Isso ocorre ao mesmo tempo em que ela procura 

vivenciar a tão pensada vida mundana como uma meretriz, tendo em vista que ela vê o 

rosto do marido na face dos homens do bordel de Clessi. Vejamos,  

ALAÍDE (trazendo, de braço, a 1.ª mulher, para um canto) – Aquele 
homem ali. Quem é? 
(Indica um homem que acaba de entrar e que fica olhando para 
Alaíde.) 
3.ª MULHER – Sei lá! (noutro tom) Vem aos sábados. 
ALAÍDE (aterrorizada) – Tem o rosto do meu marido. (recua, 
puxando a outra) A mesma cara! 
[...] 
ALAÍDE (saturada) – Ah! Meu Deus! Esse também! 
1.ª MULHER – Quem? 
ALAÍDE – Aquele. Tem a cara do meu noivo. Os olhos, o nariz do 
meu noivo – estão-me perseguindo. Todo o mundo tem a cara dele. 
(RODRIGUES, 1981, p. 111-114, grifos do autor). 
 

Ao estabelecer relação com sua máscara em sua alucinação, Alaíde mistura 

conteúdos do consciente com o inconsciente, pois vê o rosto de Pedro Moreira nos 

homens que frequentam a casa de Madame Clessi. Percebe-se que a protagonista 

procura caracterizar sua persona para ordenar sua história, mas os conteúdos de sua 
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mente, interior e exterior (ego-self/ego-persona), atuam com influência sobre ela. 

Portanto, “[...] o indivíduo tende a identificar-se com a máscara impelido pelo mundo, 

mas também por influencias que atuam de dentro.” (JUNG, 2008, p. 81). Há, nesse 

caso, a identificação do ego com a persona. A retirada da máscara de Alaíde representa 

o desejo de experimentar a vida mundana de Madame Clessi, uma das tentativas de 

busca da completude, vã. 

A comédia Viúva, porém honesta, estreada no dia 13 de setembro de 1957, no 

Teatro São Jorge do Rio, exibe as fraquezas do ser humano, uma vez que apresenta uma 

viúva, Ivonete, de 15 anos, que aparentemente seria “honesta” mantendo a fidelidade à 

memória do finado marido. A trama é marcada de assédios, ameaças ciúmes e poder. 

Após a morte do marido, Dorothy Dalton, não mais quer sentar. A peça destaca que na 

noite de núpcias Ivonete traiu quatro vezes o marido, porém torna-se uma viúva 

inconsolável que só quer ficar em pé. Esse é um desafio para seu pai Dr. J. B. de 

Albuquerque Guimarães, diretor do jornal A Marreta, que, mesmo com um poder capaz 

de nomear até ministro pelo telefone, é incapaz de fazer a filha sentar, mas precisa 

resolver o impasse para que sua filha volte a casar. 

Sábado Magaldi (2004) afirma que “A fim de aconselhar-se a respeito da 

maneira de vencer a inconsolabilidade da filha” (MAGALDI, 2004, p. 36), o Dr. J. B. 

contrata três especialistas: o psicanalista Dr. Lupicínio, o otorrino Dr. Sanatório e da ex-

cocote Madame Cri Cri e o Diabo da Fonseca que também se encontra presente, pois 

sentiu o cheiro de viúva. A tara do Diabo da Fonseca que há milhões de anos sonha com 

uma viúva, contudo “não é uma qualquer. É viúva, porém honesta. Só serve assim.” 

(RODRIGUES, 1981, p. 230). Esse desejo do Diabo da Fonseca é fonte motivadora 

para resolver o impasse, ressuscitar o marido morto “DIABO DA FONSECA – Já que é 

assim, eu vou fazer, aqui, uma despretensiosa mágica: vem, Dorothy Dalton, vem das 

profundas do inferno, vem aparece, Dorothy Dalton...” (RODRIGUES, 1981, p. 267) 

com esse ato o Diabo da Fonseca está a um passo de cair nas graças da viúva, que 

vivencia um paradoxo “trair um vivo, ainda passa, mas um morto, nunca” (MAGALDI, 

2004, p. 34).  

O desejo de ter o marido vivo novamente é realizado, com o auxílio do 

“Belzebu” e assim acaba o luto, pois Ivonete não é mais viúva. Ofusca-se também o fato 

que a impedia de trair o marido e o Diabo da Fonseca recebe o beijo da traição e Nelson 

Rodrigues encerra a peça. 
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As personagens têm muitos traços de personalidade em comum, principalmente 

se analisarmos a condição da psique humana em uma busca dos desejos para completar 

os traços de suas identidades e abastecer a sensação de incompletude. Em A mulher sem 

pecado, a partir do desejo de liberdade do círculo opressor do casamento e a busca pela 

plenitude faz com que Lídia fuja com Umberto, o homem mais ousado que estava no 

convívio cotidiano. Em Vestido de Noiva, Alaíde remove sua máscara na ânsia de 

vivenciar o desejo da vida mundana, como meretriz e em Viúva, porém honesta o 

dramaturgo apresenta uma esposa adultera e insatisfeita sexualmente, que após a morte 

do marido se torna devota até voltar a traí-lo. Nesse sentido, as personagens 

experimentam o processo de mudanças de si em relação ao que as rodeiam, levando-as a 

aproximações e distanciamentos propiciados pelo e espaço nas tramas.  

 

Referências 
 
 
CANDIDO, Antonio. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 1989. 
 
FARIA, João Roberto. O teatro na estante. São Paulo: Ateliê, 1998. 
 
JUNG, Carl Gustav. O eu e o inconsciente. Tradução Dora Ferreira da Silva. 21. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2008.  
 
MAGALDI, Sábato. Nelson Rodrigues: dramaturgia e encenações. São Paulo: 
Perspectiva, 1992. 
 
_______. Teatro da obsessão: Nelson Rodrigues. São Paulo: Global, 2004. 
 
PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia: construção do personagem. São Paulo: 1989. 
 
RODRIGUES, Nelson. Teatro completo I: peças psicológicas. Organização geral e 
prefácio de Sábato Magaldi. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. 

4252

Ana
Pencil


