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RESUMO
Este estudo se propõe a observar o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher me
diante o prisma do paradigma junguiano de pesquisa. Muito se discute acerca dessa questão endêmica
no âmbito do direito, da política e da própria psicologia jurídica, contudo, acreditando que um olhar
sobre a problemática da formação de uma sociedade a se desenvolver sendo hostil aos símbolos do
feminino, pelo viés da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, poderseia contribuir para a elucidação
dos motivos arquetípicos, os quais jazem abaixo dessa querela, partimos do pressuposto de que os ín
dices de feminicídios apontam para uma mudança na forma como nos relacionamos inconscientemente
com o complexo materno e o arquétipo da Grande Mãe. Crendo que nossos esforços possam auxiliar
os estudiosos da gênese desse fenômeno e motiválos a novas ponderações, demos vida a esse artigo.
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Introdução
O presente estudo analisa as dinâmicas afe"va e psíquica mediante as questões ineren

tes à violência domés"ca e familiar contra a mulher, sob o prisma da teoria de Carl Gustav
Jung, no intuito de traçar um paralelo entre a violação dos direitos femininos em uma socie
dade patriarcal, a qual demove seu empoderamento no âmbito sóciocultural. Muitas pes
quisas surgem nos campos do direito e da psicologia jurídica acerca dessa temá"ca e várias
teorias psicológicas sustentam inúmeras concepções sobre o assunto, contudo, na psicologia
analí"ca as produções no tocante a essas questões ainda são escassas. Considerando que as
psicologias profundas detêm vasto conhecimento sobre as mo"vações psíquicas, cujas jazidas
estão no inconsciente pessoal e cole"vo, entendemos que a problemá"ca da violência de
gênero pode ser interpretada pela ó"ca dos arqué"pos na relação homemmulher e mãe
criança, buscando contribuir para o campo de discussões referentes a possíveis medidas a
serem tomadas a fim de atenuar os impactos dessa dominação, devastadora para a vida de
inúmeras mulheres no Brasil e no mundo.

No intuito de delinear os meandros da formação de uma realidade social omissa  com
a situação de vulnerabilidade da mulher em um contexto de violência familiar, tomando
como base o complexo materno e o arqué"po da Grande Mãe na formação da subje"vidade
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do cidadão pósmoderno, empreendemos uma pesquisa qualita"va com base documental
e bibliográfica.

Nossas reflexões foram orientadas pelo paradigma junguiano defendido por Eloisa
Penna (2004) que conceitua essa metodologia como possível na pesquisa qualita"va, enten
dida como método de observação dos fenômenos por um viés compreensivo e interpreta"vo
da realidade e preocupada com a busca de significados e finalidades daquilo que se pretende
conhecer. Penna adota a obra junguiana como paradigma, pois seu conhecimento é produto
dialógico, rela"vo e dinâmico da observação dos fenômenos em seu contexto, no qual a sub
je"vidade do pesquisador influi na compreensão, em concordância ao modelo de paradigma
proposto por Thomas Kuhn ao cri"car o modelo posi"vista e impessoal de apreensão dos
fenômenos e propor uma ciência atenta aos fatores sociais e psicológicos impressos nos
dados de realidade.

O gênese da violência: os símbolos do feminino na dinâmica inconsciente
A Organização Mundial da Saúde, OMS, define violência como: 

O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra
outra pessoa ou contra um grupo, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em
lesão, morte, dano psicológico deficiência de desenvolvimento, ou privação. (Fiorelli, 2014,
p.175, apud, Relatório Mundial sobre Violência e Saúde da OMS, 2002, p.5)

Vivemos em uma sociedade sempre às voltas com esta questão considerada endêmica
em países como o Brasil, cujas mortes advindas de causas externas, os homicídios, vêm se
alastrando (Fiorelli, 2014). Protegemonos na medida do possível: andamos com cautela
pelas ruas da cidade e equipamos nossas casas com toda tecnologia a fim de manter os agres
sores do lado de fora. Contudo, para uma parte da população, tais medidas nada significam,
pois o perigo espreita na suposta segurança do lar e, muitas vezes, no leito matrimonial.

A violência contra a mulher é um tema polêmico inquietante para juristas, assistentes
sociais e psicólogos que lidam com a di#cil missão de diminuir os índices alarmantes de fe
minicídios, assassinatos de mulheres por questão de gênero, presentes em telejornais e es
ta$s"cas governamentais.

Uma pesquisa do IBGE publicada no ano de 2013 e realizada com dados do Sistema de
Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, compreendendo os anos de
2001 a 2011, apontou que no Brasil, são mortas 5000 mulheres todos os anos, sendo estas,
em sua maioria, decorrentes da violência domés"ca e familiar. Só no Estado do Ceará são
228 mulheres assassinadas todos os anos por seus companheiros, e o mais chocante é que
a Lei Maria da Penha, Nº 11.340, não conseguiu mudar essa realidade, visto que os números
se man"veram antes e durante o período de vigência da lei. 

Ao nos depararmos com tais esta$s"cas nos perguntamos: quem é esse homem que
espanca e mata as mulheres em seus próprios lares? Qual a razão? E desde quando ser mu
lher acarreta risco de vida? Na tenta"va de compreender os caminhos que podem ter levado
a essa realidade, buscamos na perspec"va da Psicologia Analí"ca de Carl. G. Jung, os possíveis
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fundamentos da relação dialé!ca entre a violência contra a mulher e as estruturações psí
quicas contemporâneas de gênero. 

As adversidades do mundo externo fizeram com que o ser humano se desenvolvesse
em duas frentes: de um lado o homem, nas funções de caçador e de defensor dos frágeis li
mites das primeiras aldeias; de outro a mulher, cuidadora dos filhos e do lar.

Segundo Will Durant (2012), coube a mulher a responsabilidade pelo plan!o e pela do
mes!cação dos animais, assim como proporcionar o acolhimento e a segurança necessários
aos momentos de introspecção que antecederam o surgimento da mente racional.

Existe um princípio em Psicologia Analí!ca afirmando que a toda ocorrência no meio
externo, haverá uma correspondência no meio interno: isso significa que tudo quanto se vi
vencia no mundo externo, vivenciarseá, concomitantemente, na psique por meio da a!va
ção de complexos, conjunto de disposi!vos mentais man!dos juntos por emoção e
autônomos do Ego. Consequentemente, podemos compreender que a cisão entre o mundo
externo, a natureza, e o privado gerou a necessidade de separação entre consciente e in
consciente por questões de adaptação e isto por sua vez trouxe novas possibilidades de de
senvolvimento cultural para a humanidade (Jung, 1990).

A mulher, com seus mistérios e com sua capacidade de gerar a vida, intrigava os primei
ros homens; vários mitos trazemna como figura de destaque. Ela é a Mãe Terra, protetora,
carinhosa e boa, com o poder de dar e de !rar a vida de qualquer ser, inclusive dos deuses.
A figura arque#pica da Grande Deusa Mãe, que personifica o complexo materno e persiste
em nossa cultura até a contemporaneidade, ela é a fada madrinha das histórias infan!s, é
aquela que propicia as condições para que a cria, que outrora gestou, possa desenvolverse
e alcançar o mundo. Entretanto, se olharmos bem para essa mãe supostamente “boa”, a Vir
gem Maria do Mito cristão, por exemplo, encontraremos uma faceta diferente, ela é tanto
Mãe Boa quanto Mãe Terrível, pode ser tanto fada como bruxa, pois uma vez que a criança
em seus braços se sente acolhida, ela não concebe deixar esse lugar de proteção, ela prefere
permanecer criança para sempre, a revelia da natureza que chama para o desenvolvimento
e a independência que crescer acarreta. O problema é que permanecer tempo na companhia
desse mito e fixados nesse arqué!po pode nos levar ao risco da aniquilação (Jung, 1990).

Esse lugar onde todas as decisões já foram tomadas por alguém maior e mais forte, su
postamente infalível ou invencível, é tentador para todos nós, sejamos adultos ou crianças.
Afinal, quem de nós sinceramente gostaria de crescer? Crescer é assumir a responsabilidade
por nossos erros, é reconhecer que um dia vamos envelhecer e morrer enquanto que a pro
messa do útero materno é o rejuvenescimento e a imortalidade, razão pela qual em tantas
histórias mí!cas e filmes a fonte da eterna juventude encontrase dentro de uma caverna (
imagem uterina) que o herói deve desvendar. 

O impasse é que, em todos esses mitos, a fonte é guardada por um dragão ou por um
monstro horrível, ameaçando a vida do protagonista e por um mo!vo muito simples: para
Jung (2008) a caverna não é símbolo somente do inconsciente, em associação com as pro
fundezas ocultas da psique, mas da Grande Mãe, pois, como parte côncava no centro da
terra, está mi!camente relacionada ao feminino, por associação ao poder de conceber e ges
tar a vida. 

Se o homem primi!vo !nha de ir para o mundo externo e o desenvolvimento da mente
consciente acompanhou esse processo, aquilo que dizia respeito ao lar, à caverna ou à aldeia,
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era propriedade da mulher mãe e da introversão ao inconsciente. Quando o herói adentra a
caverna e aos seus perigos está se preparando para o combate com a mãe e com as sombras
de seu próprio inconsciente que são invocadas pelas representações clássicas do feminino,
como, por exemplo, a serpente, o lobo e o urso (Moore, 1993) temas recorrentes em várias
tramas mí!cas e religiosas. O Herói deve enfrentálos e sair da caverna, modificado para
sempre pela experiência, mas portando o objeto mágico, a potência cria!va, que o levou a
submergir a caverna, só então ele pode voltar para a super#cie e retomar o curso de seu de
senvolvimento. (Campbell, 1997)

Temos aqui um paradoxo. Como é possível que a boa e sábia mãe terra, que nutre a hu
manidade seja a mesma Mãe Terrível que convoca o Herói para a ameaça de morte? Como
é possível que a mãe da criança, dependente e submissa a seu poder, seja a mesma mãe da
civilização? A qual convoca o homem para as responsabilidades da cultura e a compreensão
de sua finitude? Os an!gos elaboraram uma resposta para isso: A Deusa pagã não era uma,
mas uma trindade, como resultado, o arqué!po da Grande Mãe é a Deusa Tríplice, que co
meça a saga heróica jovem, tornase mulhermãe e termina como velha sábia, a bruxa que
mobiliza o herói na sua jornada em busca de seu lugar no mundo. Esta úl!ma é a mãe da ci
vilização tanto quanto é força motriz que nos põe para fora da segurança do lar, para a vida
no mundo social e para o meio ambiente. Esta a!tude representa o primeiro passo para a
individuação, compreendida como a tendência inconsciente de autorregulação do cresci
mento psíquico em busca da totalidade, ou seja, em direção ao Self ou SiMesmo, arqué!po
relacionado ao centro da personalidade. (Jung, 2008) Inclinarse para o SiMesmo é, assim,
um ins!nto natural sem o qual nos deparamos com a apa!a da estagnação psíquica e incor
remos no risco da neurose.

A estreiteza de sua esfera consciente e a limitação de sua vida e existência pouparamlhe a
energia; pouco a pouco esta acumulouse no inconsciente, explodindo afinal sob a forma
de uma neurose mais ou menos aguda. Este mecanismo simples não supõe um “plano” bá
sico. Basta, para explicálo, o instinto de realização do simesmo, perfeitamente compreen
sível. Poderseia também considerálo como um amadurecimento tardio da personalidade.
(Jung, 1990, p. 71)

Se essa premissa é verdadeira e necessitamos renunciar a eternidade paralisante dos
primórdios da infância a fim de trilharmos a jornada da individuação, o que dizer dos inú
meros adultos que na contemporaneidade permanecem tanto tempo quanto possível nas
casas de seus pais? A ponto de sen!rem que só estão aptos a deixarem hábitos juvenis e
passam a aproveitar a vida como “adultos de verdade” aos 54 anos. Esse foi o dado fornecido
pelo jornal inglês The Telegraph e vinculado pelo jornal O Globo, em uma pesquisa que en
trevistou 1000 homens nessa faixa de idade. 

São homens maduros que trajam roupas de adolescentes e agem como se assim o fos
sem, que não conseguem lidar com a menor das frustrações, quer seja no ambiente de tra
balho ou no familiar, podendo inclusive chegar à comoção emocional por inabilidade no
convívio social e ambiental. Tal regressão não é facilmente aceita pela sociedade e pode
gerar uma série de conflitos. Há de se pensar: a quem a criança pune por algo ruim ou frus
trante que lhe venha a acontecer? Curiosamente, à mesma figura a quem recorre quando
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as exigências do mundo externo ameaçam lhe consumir, sem que muitas vezes tal ser tenha
necessariamente as respostas a sua demanda: a mãe.

Anteriormente verificamos que Jung acreditava que o arqué!po da Grande Mãe fun
cionava como uma divindade tríplice, jovem divina ou donzela, a mãe propriamente dita e a
velha sábia, então é possível imaginar que, na ausência da mãe, seja pela falta da sua perso
nificação, a mãe propriamente dita, seja pelo paula!no desaparecimento da figura da Grande
Mãe como tríplice e sua subs!tuição pela figura da Virgem, priorizando apenas uma de suas
manifestações, há uma subs!tuta a quem se possa culpar pelos insucessos da vida social, é
nessa conjuntura que o homem infan!lizado se volta contra a figura da sua própria compa
nheira.

Jung diz que isso ocorre porque a imagem da mãe é projetada na companheira por
meio de uma iden!ficação com a anima um conjunto de caracterís!cas psicológicas femini
nas, reunidas na psique do homem, que se forma no contato com o complexo materno, essa
imagem surge da interação entre a influência dessa mãe e as reações geradas na criança. A
anima será posi!va ou nega!va conforme tenha sido a relação desse homem com sua mãe.
Uma mãe presente e que forneça exemplo de amor, mas que permita autonomia, imprime
a imagem de uma anima posi!va, o que levará seu filho a desenvolver formas benéficas de
se relacionar com o sexo oposto e com a dimensão afe!va de sua vida, mas se a mãe, por
seu excesso de zelo, sufoca a autonomia do filho, tornandoo submisso e incapaz de tomar
decisões por ele mesmo, ou se, ao contrário, deprecia e humilha a cria, imprime uma  anima
nega!va, que dirá constantemente que ele nada pode e que é fraco ou mau. (Jung, 2008)

Dessa forma, o homem, ainda em debate com a separação materna vê em sua compa
nheira a sua própria anima projetada como sombra, conceito junguiano para aqueles con
teúdos psíquicos que são pouco conhecidos pelo Ego, por negação de impulsos e tendências
que não são reconhecidos pela parcela consciente da psique. Se a relação com o arqué!po
materno não !ver sido, nas palavras de Winnico# (1982, apud Pinto, 2007) adequadas à con
duta de uma mãe suficientemente boa, é provável que o homem tente responder a essa
ameaça de aniquilação, podendo atentar contra a única imagem personificada da Grande
Mãe a quem se pode dirigir a libido: a companheira. Nas palavras de Jung

Assim como o pai protege o filho contra os perigos do mundo externo, representando um
modelo da persona, a mãe é a protetora contra os perigos que o ameaçam do fundo obscuro
da alma. (...) O homem moderno civilizado terá que sentir forçosamente a falta desta medida
educacional que, apesar de seu primitivismo, é excelente. A conseqüência desta lacuna é
que a ânima, sob a forma da imago materna, é transferida para a mulher. Depois do casa
mento, é comum o homem tornarse infantil, sentimental, dependente e mesmo subser
viente; em outros casos, tornase tirânico, hipersensível, constantemente preocupado como
prestígio de sua masculinidade superior. (Jung, 1990, p.84). 

Não parece aleatório que grande parte dos homens que violentam suas parceiras
venham de lares desajustados e condições de vida precária para a educação de uma criança.
O peso da anima se torna incomensurável para a consciência, por fazer referência a essas
questões paradigmá!cas do passado com a própria mãe e o homem tende a deslocála para
a sombra, a fim de não ter de lidar com esse assunto diretamente. Ocorre que, uma vez na
sombra o poder de inflação do inconsciente tende a crescer se do meio externo advém o
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chamado daquele conteúdo psíquico e, quanto menor for a capacidade de lidar consciente
mente com essa demanda, mais o homem tenderá a projetála e reagir a ela como se fosse
uma ameaça externa. Eis que ganha ato a violência "sica contra a mulher. 

Os an#gos povos pagãos acreditavam que um ser do sexo masculino que não conse
guisse se libertar da necessidade da mãe estava fadado a nunca tornarse de fato homem. É
a par#r disso que as relações pessoais do ser feminino passam a se dar não mais como ad
vindas da realidade infan#l, mas de uma realidade amadurecida. Os sinais da maturidade,
entretanto, não costumam ocorrer de forma tão clara para os meninos, razão pela qual eles
têm mais dificuldade de vivenciar esse período da vida e acabam por admi#r o crescimento
mais tarde do que as garotas. Em virtude dessas barreiras biológicas, os an#gos criavam uma
série de rituais e provas sobre as quais o rapaz deveria passar para ser aceito no meio social
como homem. A esses complexos rituais os antropólogos deram o nome de ritos de passa
gem, prá#cas carregadas de simbolismos e desencadeadoras de vigorosos afetos, alguns do
tados de perigos reais análogos ao perigo psicológico que o pra#cante enfrentava. 

No livro Rei, Guerreiro, Mago e Amante (Moore, 1993) há a descrição de um rito de pas
sagem para a vida adulta tradicional de uma tribo de indígenas brasileiros, onde o menino é
observado pelo cacique, que chega a conclusão que já é hora de o “garoto morrer”. As mu
lheres, representantes da Mãe, perguntam se é mesmo necessário, tentando interceder pela
criança, ao que os homens se põem como irredu$veis. O iniciando é então levado para a flo
resta onde deve sobreviver a uma prova de coragem, ao que se segue sua aceitação na co
munidade, pois o menino teria morrido e em seu lugar surgido o homem. As provas de vida,
por mais horríveis que possam nos parecer, representam as dificuldades do mundo adulto,
as quais todos somos subme#dos e para as quais não há misericórdia, assim como no rito
não há opção de não enfrentar o desafio. Negarse à passagem é perecer como sujeito e in
correr no risco de aniquilar também os pilares da comunidade.

Nas mitologias, é comum que nesse momento a criança divina se veja ameaçada por uma
figura feminina, como uma deusa, ou por um emissário dessa figura, cobras, cães, touros e
monstros marinhos, símbolos ligados a Grande Mãe. É a figura da velha bruxa arque$pica, exi
gindo que o menino deixe o abrigo de seu colo para enfrentar as adversidades do mundo dos
homens, aos quais deve sobreviver ou perecer pelo bem da nação inteira. Embora uma parte
da Mãe clame pela união simbió#ca com o filho, a imago da velha sábia deve sobrepujála e
permi#r o rito de iniciação, para que o filho possa almejar a individuação. (Moore, 1993)

Entretanto, o advento do cris#anismo e da cultura expansionista romana dizimou a prá
#ca da maior parte da cultura pagã do ocidente e, com ela, seus ritos de passagem.  Poste
riormente os valores romanos deram origem ao modo de vida burguês, ao patriarcado e ao
capitalismo. As correntes feministas da contemporaneidade, em boa parte corruptelas dos
ideais feministas em sua origem, culpam o homem pelo patriarcado e em certas ocasiões
pregam uma valorização da mulher em detrimento do homem, alimentando aquilo que o
senso comum chama de “guerra dos sexos”. 

Contudo, pela linha de raciocínio que tecemos nesse ar#go, é percep$vel que esse po
sicionamento não contribui para o resgate do feminino em nosso modo de vida, pois para
isso seria necessário resgatar a dimensão do papel complementar originário dos sexos. O
patriarcado, o expansionismo comercial opressor e a violência não são expressões do mas
culino amadurecido, mas evidenciam o homem imaturo. Moore explicita que o patriarca não
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aceita a masculinidade, a feminilidade amadurecida ou mesmo o próprio curso natural do
desenvolvimento, tornandose hos"l para com eles: 

O patriarcado, na nossa opinião, é uma agressão à masculinidade na sua plenitude, assim
como a feminilidade no seu todo. Os que se prendem as estruturas e as dinâmicas desse
sistema buscam dominar igualmente homens e mulheres. O patriarcado fundamentase no
medo do masculino [..] os meninos temem as mulheres. E temem também aos homens de
verdade. (MOORE, 1993)

O patriarcado e a atual sociedade do consumo denotam a violência que infligimos ao
feminino e ao masculino amadurecidos e ao papel complementar dos sexos. Esse processo
é interessante para um modelo de sociedade pautado no individualismo e na segregação,
fundamentado na lógica do dividir para conquistar. O primeiro passo foi a separação dos sím
bolos da Mãe, que sem a Jovem Divina e a Velha Sábia não consegue autonomia e nem pos
sibilita a autonomia do filho, sendo condenada, então, a fusionarse com este úl"mo que,
apesar dos perigos da iden"ficação edípica com a mulhermãe. Essa é uma violência não so
mente contra aos símbolos da mãe, mas também contra os do pai, pois o masculino amadu
recido, outrora venerado pelas sociedades xamânicas com seus ritos de passagem, quase
não encontram mais vias de expressão. Na contracapa do livro O Feminino nos Contos de
Fadas, Marie Louise von Franz retoma o paradigma da disputa entre sexos e a importância
do resgate de seu papel complementar na sociedade ocidental:

A luta de Poder entre os sexos não tem mais sentido, visto que os Princípios masculino e fe
minino estão ambos presentes em cada indivíduo, que deve trabalhar inicialmente para har
monizálos em si mesmo. Esse fato tem ainda maior importância na hora atual em que, com
os modelos tradicionais de virilidade e feminilidade em dissolução, podemos observar em
muitos jovens uma profunda perturbação. Esta atinge tanto rapazes como moças: a recente
evolução das mulheres e sua autoafirmação tornam muitas vezes difícil para os homens si
tuarse em relação a elas na vida. Homens e mulheres não poderão reencontrar sua natureza
profunda senão no reconhecimento e no respeito de sua complementaridade. (Franz, 2010) 

Este é um dos maiores sintomas da contemporaneidade, vários psicólogos adeptos das
psicologias profundas, como a psicanálise e a psicologia analí"ca de Jung, creem que os ho
mens que chegam às clínicas estão sendo esmagados por um medo terrível do feminino in
terior, impedindoos de se ligarem às potencialidades do masculino amadurecido, processo
vivenciado pelo próprio patriarcado, que afastou a dimensão sagrada do feminino, tanto
quanto o poder transformador dos ritos iniciá"cos masculinos, assim como por uma crí"ca
feminista ingênua sem compreender que para se ter uma mudança significa"va, em um dos
dois polos sexuais, é necessária uma modificação conjunta ao polo oposto e complementar,
pois na nossa cons"tuição psíquica esses papéis são inseparáveis. 

A necessidade de dominação e a violência contra os sexos é, pois, inversamente propor
cional ao grau de consciência sobre a influência dos arqué"pos interiores do masculino e do
feminino e, se quisermos construir uma sociedade amadurecida e que respeite esses polos
complementares, tanto nos direitos como nas singularidades dos sexos que os personificam,
é necessário debatermos sobre essa questão, sem nos contentarmos com discursos prontos

QUEM BATE? CONSIDERAÇÕES ACERCA DA VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA E FAMILIAR 
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de culpabilização de uns ou de outros, elaborando novas formas de pensar, diversas do infan!l
patriarcado e do seu grilhão, o capital, pois só na medida em que se fala do sintoma, o ego
pode alçar mão da consciência e iluminar o que reside nas sombras da ignorância.

Considerações Finais
No tocante a anulação da Mãe Terra como ser tríplice em favor da mulhermãe e com

preendendo a importância da Era PósModerna para o processo de iden!ficação do homem
com a anima e sua consequente projeção em forma de sombra sobre as mulheres, notase
uma lacuna entre o entendimento dos direitos femininos, bem como a equidade entre os
gêneros, e a prá!ca perpetrada na cultura ocidental.

Dessa forma, carecenos ver essa problemá!ca sob o ângulo de um definhamento da
esfera moral evidenciado no paradigma vivido pela mulhermãe, cujas relações com o
homem ocidental, infan!lizado, são testadas pela sociedade, que supervaloriza o belo e o
jovem, nos aprisionando à Mãe Terrível e nos impedindo de prosseguir a saga heróica, a qual
toda criança deve  enfrentar na busca pela individuação.

Portanto, considerandose que este trabalho alcançou sua meta, devido ao enfoque
dado pela Psicologia Analí!ca e pela contextualização sociocultural e histórica, foram expos
tas as implicações da violência contra a mulher e o feminicídio no Brasil. 
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