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Para Freud, a psicologia individual é ao mesmo tempo psicologia social 

O primeiro parágrafo do artigo “Psicologia dos Grupos e Análise do Ego”, de 

1920, de Freud, traz uma afirmação que nos lança um imenso desafio: “a psicologia 

individual é ao mesmo tempo e desde um princípio psicologia social, em um sentido 

amplo, porém plenamente justificado”.(Freud, 1920, p.2563, vol. III). 

Essa afirmação nos leva de imediato a duas considerações principais: a primeira 

sobre a pertinência de transportar para a cultura determinados conceitos gestados 

inicialmente para o desenvolvimento do sujeito e, a outra, que se refere ao tipo de 

intervenção, isto é, se a clínica psicanalítica seria exclusiva do atendimento individual 

ou se poderia ocorrer fora dos consultórios. 

Em relação à primeira consideração, poderíamos acrescentar outros textos 

freudianos, mas nesse momento retomaremos somente o “Mal estar na Civilização”, de 

1929, acreditando que nos traga as formulações suficientes para o que pretendemos 

abordar. 

No “Mal estar na Civilização” Freud traça uma analogia entre o que chama de 

evolução individual e o processo cultural, transpondo para cultura conceitos que havia 

proposto inicialmente para pensar o processo do sujeito. É assim que ele escreve, por 

exemplo, sobre época culturais neuróticas, propõe um superego cultural, afirma que a 

cultura poderia estar adoecida. 

Essa perspectiva teria como conseqüência, o que Askofaré (1997) nomeia uma 

psicopatologia social, em que se consideraria que cada sociedade engendraria sintomas 

determinados, a partir do discurso que domina nela. Ou ainda, uma vertente, em que o 

social acaba sendo tomado como um indivíduo gigante, com suas fases de 

desenvolvimento e mecanismos de defesa, como nos lembra Ian Parker (2002), no texto 

“Teoria Social Lacaniana e Prática Clínica”.  

Vários são os autores que apontam os riscos que o deslocamento dos conceitos 

do campo para os quais foram concebidos (processo de desenvolvimento do sujeito), 

para um novo (processo cultural) comporta. Risco, aliás, para o qual o próprio Freud 

alertou, ainda que ele defendesse a importância de corrê-lo: “de modo algum me 

atreveria a sustentar que semelhante tentativa de transferir a psicanálise à comunidade 

cultural seja insensata ou esteja condenada à esterilidade. No entanto, teria que proceder 

com grande prudência”. (Freud,1929, p. 3067) 

Porém, essa concepção, que aparece na parte VIII do “Mal-estar”, em que o 

processo cultural aparece comparado ao processo de desenvolvimento do sujeito, não é 

a única, nem mesmo ao longo desse trecho. Aparece lado a lado com uma formulação 

em que o sujeito é referido a uma certa cultura, e não comparado a ela: “ambos 

processos – a evolução cultural da massa e o desenvolvimento próprio do indivíduo – 
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sempre estão aqui de certa maneira interligados”.
2
 (Freud, 1929, p.3065) 

De modo semelhante, mas ainda mais explícita, nos parece uma outra passagem 

desse texto, em que Freud relaciona o que aparece como traço de caráter de um sujeito, 

com as transformações sociais e com o que é ou não valorizado numa determinada 

cultura.  Ele propõe que a evolução cultural, como processo que se opera na 

Humanidade, impõe mudanças às disposições instintivas do homem: “Alguns desses 

instintos são empregados de tal maneira que em seu lugar aparece algo que no indivíduo 

isolado qualificamos de traço de caráter. O erotismo anal da criança nos oferece o mais 

curioso exemplo de tal processo” (Freud, 1929, p.3036). O interesse primitivo pela 

função excretora, no decorrer do crescimento da criança, se transformaria em um 

conjunto de traços valiosos e louváveis, como parcimônia, sentido de ordem e limpeza.  

 Essa concepção, no nosso entender, aponta para uma articulação dos sintomas 

como algo sempre inscrito num contexto social. E nesse sentido, algo que pode ser 

valioso e louvável num momento, em outro, pode ser nomeado como Transtorno ou 

Síndrome, o que nos faz lembrar o Transtorno Opositor Desafiador (TOD) ou o 

Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), só para ficarmos em 

dois exemplos, emblemáticos e atuais. Nesse sentido, o sintoma como algo inscrito no 

social, aponta e denuncia algo desse campo social, ou seja, do imaginário social do qual 

toma parte. 

 Entendemos essa interligação da qual fala Freud, entre a evolução cultural do 

grupo e o desenvolvimento do indivíduo, como algo que não se pode separar e que por 

isso mesmo Andrea Guerra (2013) bem nomeou como um movimento moebiano.  

Embora o uso da topologia muitas vezes provoque ressalvas por dar a impressão 

de que estamos enveredando para uma matemática que nos afastaria da clínica, 

esperamos que a utilização do conceito da Banda de Moebius aqui, não produza esse 

efeito e que ajude a nos aproximar da complexidade da relação entre o sujeito e o campo 

social, ao subverter o nosso modo mais comum da representação espacial. Contamos 

com isso com a ajuda dos célebres desenhos de Escher que transformaram em arte, o 

que a topologia nos transmite. A Banda tem como um dos fenômenos paradoxais - na 

medida em que é construída como se fosse uma tira que é cortada e colada sobre si 

mesma a partir de uma torção - o fato de que o direito e avesso se encontram em 

continuidade, “o uso comum do ‘cara ou coroa’ fica, aqui, subvertido. O direito e o 

avesso estão contidos um no outro” (Granon-Lafont, 1990, p.25). O que diferencia as 

duas faces é apenas o acontecimento temporal, uma vez que é somente após uma 

segunda volta completa que se retorna ao lugar de origem; ou seja, embora não se 

ultrapasse a margem, o tempo “é que faz a diferença entre as duas faces”. (Granon- 

Lafont, 1990, p.26) Assim, pensamos ser possível representar e insistir na formulação 

de que o sujeito se constitui a partir de um Outro, que lhe antecede e que marcará seus 

impulsos, seus gestos, sua existência a partir desse repertório de possibilidades.  Esse 

Outro a que nos referimos, não é só o lugar ocupado por aqueles que exercerão a função 

de nomeação, mas uma vez que as pessoas que exercem essa função estão inscritas no 

Outro sócio-histórico, trata-se de abarcar o repertório de possibilidades de nomeação 

dessa cultura. Repertório esse, marcado pelo momento histórico e político, num campo 

de poder e de discurso, de desigualdades sociais e raciais. E é nesse universo libidinal e 

político que o nosso sujeito está irremediavelmente inscrito e, no qual ele, juntamente 
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com tantos outros sujeitos, poderá também produzir transformações. É por haver essa 

dupla causação que concordamos com Andrea Guerra que a intervenção “no campo 

político afeta o sujeito, assim como intervir no plano inconsciente afeta o morador da 

polis”(Guerra, 2013, p.93) 

  

Com isso, como psicanalistas, desde onde se escolhe intervir? Desde que ponto 

da Banda? Incidindo prioritariamente ou diretamente sobre os sujeitos com 

conseqüências no Outro ou no Outro, com conseqüências no sujeito? 

Isso nos remete ao segundo ponto que pretendemos abordar da afirmação 

freudiana de que não haveria distinção entre psicologia social e individual: aquele que 

se refere à intervenção.  Se os sintomas e os “traços de caráter” do sujeito são algo que 

lhe concerne, mas pertencem a uma rede discursiva - a um campo social - a decisão de 

como e onde intervir implica numa opção clínica: uma entre outras possíveis com todas 

as conseqüências éticas dessa escolha. 

O que pretendemos relatar é uma experiência de intervenção numa escola 

pública de São Paulo que, ao tomar alguns atos de determinados alunos não como atos 

individuais que deveriam remeter a encaminhamentos destes ou de suas famílias, mas 

sim como um modo de articulação do mal-estar referido a todos e a cada um, 

propiciaram formas de incidir no singular, intervindo coletivamente. Assim, 

consideramos que várias das situações vividas por alunos e educadores nessa escola, se 

tornaram interrogantes que provocaram e promoveram modos de intervir bastante 

diversos, mas todos, como esperamos demonstrar, constituindo o que poderíamos 

chamar de uma intervenção clínico-política. Este tipo de intervenção, cuja orientação se 

dá pela ética da psicanálise, se inscreve como uma  psicanálise extramuros, numa certa 

contraposição à uma psicanálise estrito sensu. Vale lembrar que, pensar desse modo a 

psicanálise não significa utilizar conceitos psicanalíticos para leitura de fenômenos 

sociais, como bem nos aponta Octavio Souza no seu texto “Reflexões sobre a extensão 

dos conceitos e da prática psicanalítica”: “A simples aplicação dos conceitos 

psicanalíticos ao campo social”, nos diz ele, “não implica sua orientação pela ética da 

psicanálise” (O. Sousa, 1991, p. 83) 

 

Do Projeto de Inclusão ao Grupo de Estratégias em Educação:  

  

Essas intervenções psicanalíticas fora dos muros do consultório exigem seguir 

por trilhas ainda não estabelecidas e inventar novos trajetos. Pretendemos relatar como 

fomos abrindo algumas dessas trilhas, numa empreitada que teve sete anos de duração, 

através de um trabalho que configurou o que nomeamos Grupo de Estratégias em 

Educação numa escola pública de São Paulo, e contou com a participação de seis 

analistas.  

No início, participávamos como colaboradoras desta EMEF que recebeu o 

encaminhamento de uma menina, que chamarei de Maria, a qual não freqüentava a 

escola já fazia muitos anos, por todo um quadro de desenvolvimento bastante 

comprometido: sua comunicação era muito precária, emitindo somente alguns sons e 

poucas vezes dirigindo seu olhar para quem estava próximo. 

Tratava-se de um encaminhamento atípico, na medida em que a decisão de que 

esta criança entrasse no ensino fundamental se devia menos a uma aposta num momento 

propício para sua entrada na escola, do que numa tentativa de introduzir novas 

possibilidades na sua vida, uma vez que seu atendimento psicoterápico parecia apontar 

para uma certa estagnação. No entanto, a forma dela estar no mundo exigia a 

proximidade de alguém constantemente e a equipe de professores se dizia 



impossibilitada de acompanhá-la nos percursos que ela precisava trilhar. Nosso grupo 

então começou com três psicanalistas que iriam se revezar para que ela pudesse 

freqüentar a escola, inicialmente, três vezes por semana. 

Os atos e os afetos que a presença de Maria disparava em toda essa comunidade 

escolar deixavam evidente que não seria possível pensá-la fora do laço com o outro e, 

portanto, qualquer tentativa de incluí-la nesse espaço, passava por incluir o que ela 

despertava com seu corpo e sua presença tanto nos alunos, como nos educadores: seus 

ritmos e gestos não usuais, a forma de se relacionar com o mundo e com os outros, os 

sustos e receios de que ela se machucasse, as frustrações das falas não correspondidas. 

Ela portava uma pergunta de como caber, pertencer e transitar naquele espaço, o que de 

certo modo atravessava a todos que ali estavam também. Cada um encontrava-se com 

Maria, como quem encontra o estrangeiro, o estranho, o que tem “outro modo de estar 

na vida, de fruir, de gozar”, como nos lembra Neusa Souza (1998). E Neusa continua, 

afirmando que diferentemente do senso comum, para quem o estrangeiro é o outro, 

“para a psicanálise, o estrangeiro é o eu”. (N. Souza, 1998, p.155) 

Assim, o trabalho com Maria acabava por concernir não só os seus afetos, mas o 

horror e a angústia próprios do mais íntimo de cada um, no encontro com ela. “Tal qual 

um bem precioso que, de tão bem guardado se perde. Perdido o estrangeiro retorna, e 

retornando como fato bruto destituído de forma, nos confronta” (N. Souza, p. 156) A 

relação de Maria com essa comunidade escolar se dava nesse encontro e nesse 

confronto e era dos seus efeitos que devíamos nos ocupar. 

Foi numa intervenção aparentemente trivial que começou a nos ficar mais clara a 

nossa concepção de clínica e a partir daí permitiu-nos formular maneiras de intervir 

naquele espaço. Num determinado dia, Maria estava demonstrando uma necessidade de 

ficar muito próxima a uma professora com quem ela vinha tendo um contato mais 

cotidiano e que havia se ausentado por alguns dias, por motivos de viagem: Maria 

queria encostar e ficar perto dela, queria que ela lhe desse atenção. Essa educadora, no 

entanto, estava desenvolvendo uma atividade de leitura com os alunos que a impedia de 

acompanhar Maria da maneira que ela necessitava. Foi então que a analista que estava 

trabalhando naquele momento, assumiu a atividade de leitura com os outros estudantes 

para que a professora pudesse se dedicar ao que essa aluna lhe pedia. Com aquele gesto 

esta analista pôde marcar que nosso trabalho não se configurava como um 

acompanhamento individual de Maria, mas sim que estávamos na escola para abrir 

espaços que pudessem dar lugar aos diversos estrangeiros, ao que afeta e move os 

sujeitos, ao campo pulsional. Possibilitar o encontro de Maria com essa professora e 

cuidar dos efeitos disso junto aos outros, significava deixar claro que não tínhamos o 

monopólio sobre o campo afetivo e o sofrimento psíquico, não seríamos os únicos 

capazes de suportar a angústia de alguém, mas que poderíamos ajudar a manter um 

lugar, um espaço para essa estrangeirice. De forma que esse endereçamento e esse 

pedido dessa aluna, naquele momento, pudesse ser respeitado, escutado e amparado por 

um outro e também pelo Outro. 

 Com o passar do tempo foi nos ficando cada vez mais evidente que o nosso 

papel era criar estratégias de intervenção que pudessem fazer circular o que de 

insuportável aparecia depositado em alguns alunos, de modo que esse insuportável 

pudesse ser enunciado e pudesse então não ficar atrelado e aderido a um sujeito em 

particular. Foi assim que quando os professores se disseram preocupados com alguns 

alunos da primeira série, pois tinham comportamentos que lhes pareciam por demais 



erotizados (mexiam com freqüência no corpo das meninas, imitavam uma relação 

sexual com riqueza de detalhes, incitavam uma aluna mais velha com Síndrome de 

Down a mostrar seu corpo), resolvemos, ao invés de chamar esses alunos 

individualmente ou suas famílias e seus responsáveis,  propor  uma estratégia coletiva 

de intervenção. Iniciamos um trabalho que chamamos Oficina de Descobertas que tinha 

como proposta abrir um espaço de expressão, a partir de conversas, desenhos e 

dinâmicas as mais variadas, para que as crianças pudessem enunciar suas questões, 

temores e curiosidades nesse momento de passagem da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental. Perguntavam o porquê das pessoas nascerem diferentes, mas também 

porque nasciam parecidas, perguntavam de onde tinham vindo e como tinham nascido, 

perguntavam sobre o corpo e as diferenças entre meninos e meninas, perguntavam sobre 

a vida e sobre a morte, contavam sobre situações que temiam e também sobre aquelas 

que não queriam mais esquecer. A possibilidade do grupo como espaço de circulação 

dessas falas, não só potencializava a capacidade das crianças exporem seus dilemas e 

suas dúvidas, compartilharem seus temores e suas conquistas, como no grupo achavam 

nome e contorno para questões que antes pairavam sem nomeação.  

 Da mesma forma também montamos um dispositivo coletivo para tratar de 

questões singulares com os adolescentes. A partir de uma situação disparadora, em que 

um aluno foi levado pela polícia por furtar uma casa em frente à escola, reunimos os 

alunos das séries próximas e que conviviam com ele para escutar como esse episódio 

lhes concernia. Escutamos deles que só a equipe da escola não tinha percebido que ele 

estava “em risco” há bastante tempo, o que apontou para a nossa consigna naquele 

encontro. A situação, deslocada desse episódio individual para os alunos desse coletivo, 

serviu somente como disparador de uma pergunta sobre cada um naquele grupo: a 

indagação que lhes fizemos era se, em algum momento da vida, tinham presenciado 

situações de amigos ou conhecidos que também estivessem “em risco” para que, dessa 

vez, pudéssemos intervir com antecedência. As questões, angústias e temores que 

puderam advir a partir desse primeiro encontro, apontaram para a necessidade de 

construir um trabalho mais sistemático: propusemos então, os Grupos de Conversas
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com adolescentes. Este seria um espaço semanal, dentro do horário de aula, com 

participação voluntária, para alunos do último e penúltimo ano da escola. Esse 

dispositivo de intervenção se constituiu como um espaço de circulação da palavra, em 

que a fala de um ressoava e convidava a de outros; a aposta era a de um descolamento 

em relação a significantes aos quais se apresentavam extremamente aderidos - 

provenientes do discurso social e oficial – possibilitando a abertura de novos sentidos. 

Cursando a última ou penúltima série do ensino obrigatório no Brasil, diante de um 

futuro nada promissor - com um espectro de oportunidades bastante estreitado pelo 

quadro de desigualdades do país - consideramos que o trabalho com essa faixa etária se 

fazia urgente e necessário. 

 A possibilidade de questionamento e deslocamento desses significantes antes tão 

fortemente aderidos a esses adolescentes – “os incapazes”, “os preguiçosos”, “os 

bagunceiros” ou até mesmo “os bandidinhos” – a partir da fala de algum integrante do 

grupo, que não necessariamente nós, foi sedimentando a possibilidade de buscar auxilio 
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em outros adultos para nossas intervenções. 

Isso porque, se a nossa bússola era a ética psicanalítica, ela comportava como 

norteadores, o inconsciente e a transferência. O lugar transferencial que ocupamos 

também deve ser entendido, segundo nossa concepção de clínica, como marcado pelo 

campo discursivo. Nessa escola, por muitas vezes nos sentíamos incapazes de transmitir 

para alguns sujeitos, a confiança e a posta necessárias para constituição de um lugar de 

Saber, que é Suposto, mas necessário. Ou seja, nosso lugar nessa rede, estava 

perpassado pela pertença a uma instituição do governo municipal, a uma classe social 

economicamente privilegiada identificada por eles como majoritariamente desrespeitosa 

e dominadora, a um campo de saber da psicologia entre o saber médico e o acadêmico, 

que nos tornava muitas vezes herdeiras da desconfiança deles em relação a esse Outro 

sócio-histórico. Entender que esse lugar transferencial é também político e libidinal é o 

que pode nos permitir tratar as recusas e as resistências desses alunos não como uma 

incapacidade de estabelecer laços ou uma impossibilidade às intervenções analíticas, 

mas a necessidade de provarmos que somos confiáveis, quando o Outro social lhes dá 

respostas cotidianas de arbitrariedades e uso abusivo do poder. 

Penso que esse reconhecimento de que a nossa voz muitas vezes não chegaria 

aos ouvidos de diversos alunos ou dos familiares por eles responsáveis, foi o que nos 

fez procurar algumas parcerias com outros adultos, educadores ou membros da 

comunidade.  

Para ficar em alguns exemplos, lembro do pai de um aluno que, viera 

recentemente do Japão, e com isso se sentia bastante inseguro para nos comunicar as 

dificuldades severas de desenvolvimento do seu filho, nos contar sua história e 

compreender o que era dito nas reuniões com a escola. Foi uma professora readaptada
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da Educação Física, quem pôde efetivamente trazer maior contribuição a essas reuniões, 

na medida em que também tinha uma origem japonesa e tinha prazer em tentar arriscar 

algumas palavras nesse idioma. Nosso papel passava muito mais por validar a 

importância da sua presença, do que efetivamente substituí-la. E sua presença já 

marcava para esse senhor a possibilidade dele caber naquela comunidade escolar, 

demonstrava um desejo por parte da escola de que ele pudesse se sentir num 

pertencimento ali e assim ele poderia, como de fato pôde, confiar seu filho aos nossos 

cuidados.  

 Claro que não estamos tratando a questão da língua somente como o idioma: 

falar a mesma língua é, em certa medida, pensar que ambos estamos numa pertença em 

relação à rede social e discursiva. Se o sujeito se sente excluído da rede discursiva na 

qual estamos inseridos, sente que não é possível falar a língua que é a nossa, porque 

acredita que nela ele só cabe como resto, como alguém à margem ou que deveria 

desaparecer. 

 Lembro da situação de um menino muito inteligente, mas muito atormentado 

pela instabilidade do pai, o qual vinha bebendo diariamente. Este aluno era tido como 

desrespeitoso e indisciplinado em todos os espaços da escola. Ele começou a nos 

questionar porque estávamos lá e, em alguns momentos passou a imitar uma aluna com 

Síndrome de Down recém-chegada na escola. Os educadores diziam ser impraticável 

qualquer aproximação. Até que um dia o vimos ajudando uma senhora: uma educadora, 

                                                           
4
 Professores readaptados são aqueles que não podem mais exercer a atividade docente para o qual 

foram concursados, por alguma impossibilidade de saúde. 



que trabalhava há décadas na vizinhança e era daí que ele a conhecia. Nesse dia ela 

viera fazer uma palestra ao grupo dos professores. Este menino, não só ofereceu-lhe 

ajuda para carregar sua bolsa, bem como acompanhou o lento caminhar dela que se 

fazia com o auxílio de um andador. Ao notar todo o cuidado e respeito deste aluno com 

essa educadora que não pertencia ao corpo docente da escola, lhe pedimos auxílio: dela 

poderia vir alguma palavra que, talvez abrisse brechas nessas identificações em relação 

às quais ele já se achava tão aderido: “o agressivo”, “o descuidado”, “o violento”. Essa 

senhora propôs a esse aluno conversas semanais em grupo e pediu que ele escolhesse 

quem achasse que poderia ser importante para ele nesses encontros. Foi então que este 

menino, de cerca de dez anos, convidou: seu pai e sua mãe que estavam separados, a 

colega com Síndrome de Down que ele tanto imitava e seus respectivos pais, nós, do 

Grupo de Estratégias e uma outra professora que era responsável por diversas atividades 

com ele. Este foi para nós mais um exemplo de como poder compor um campo coletivo, 

que está para além do campo privado do sujeito, mas que pode se constituir como um 

Outro menos opressivo para ele, quando o Outro social lhe deixa praticamente sem 

lugar. 

Foi assim, também, que numa reunião da escola com um dos alunos, 

encaminhado para lá pelo Fórum: tanto ele como seu pai, acusavam incessantemente a 

escola. A tentativa de marcar novos encontros foi parecendo infrutífera. Até que nós, 

que já havíamos sido chamadas a auxiliar nessa reunião, nos dando conta de que o lugar 

que ficávamos colocadas reduzia as nossas intervenções ao que soava sempre como 

novas acusações, pedimos auxílio ao mestre de capoeira, que trabalhava na escola. Foi 

ele, que de um lugar de pertença provavelmente mais próximo na rede discursiva, 

conseguiu fazer uma intervenção que teve alguma validade junto aos ouvidos dessa 

família. 

Passamos a criar outras muitas estratégias que buscavam viabilizar que o sujeito 

encontrasse uma ancoragem, a partir de um Outro que o sustentasse numa rede 

discursiva possível. Isso porque, nessa escola, uma vez que é uma escola pública num 

país de desigualdades econômicas e raciais tão severas, abarcava um enorme 

contingente de sujeitos para quem as nomeações do Outro social são, não só 

insuficientes, mas muitas vezes condenatórias. Como diz Miriam Debieux, “aliam-se 

aos inúmeros tipos de desamparo a falta de atribuição de um lugar no ideal social e a 

perda de um discurso de pertinência para esses meninos.” (Rosa, 2003). Ou seja, a 

questão que o psicanalista não pode se furtar de refletir é: se o sujeito recebe sua 

mensagem do Outro de forma invertida, como fica o sujeito que não encontra no Outro 

um lugar confiável? Como fica para o sujeito as possibilidades de construir um lugar 

para si no mundo, quando o Outro sócio simbólico lhe enuncia que sua existência não 

pode ser digna? Se o sujeito tem que suportar a sua falta, no sentido de sermos todos 

castrados e impotentes diante da morte, como fica o sujeito inscrito num campo social 

que lhe devolve cotidianamente a mensagem de que alguns decidem sobre a vida e a 

morte de toda uma parcela da população, a população negra e pobre? 

 Podemos, no mínimo, supor que, se o sujeito se encontra diante de um Outro tão 

pouco confiável, necessitará de manejos transferenciais e estratégias diferenciadas, até 

poder, ou não, confiar que a palavra que lhe é dirigida pelo analista não é uma palavra 

perigosa. Construir um laço que lhe garanta um mínimo: que a palavra que o analista 

lhe dirige em qualquer intervenção não está em nome de aumentar o poder e a 

desigualdade, travestida de tratamento. Que a palavra que ele lhe dirige não está 

buscando obediência ou submissão, mas uma palavra que, de fato possa, levando em 



conta lugares tão diversos na rede discursiva, não ser mais um instrumento de opressão 

e de poder. 
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