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RESUMO
O presente artigo propõe uma breve abordagem sob mimética, fazendo uma ligação entre a ficção e metáfora inclusas
nas duas obras do Arquiteto Antoni Gaudí: Casa Batlló, com formas inspiradas em ossos de esqueletos e a Sagrada
Família com características neogóticas além de cinco fachadas diferentes com significados religiosos que até o presente
momento encontram-se inacabadas, através disto observa-se fatores culturais e construtivos da época pelo qual o artista
baseava suas obras. Inicialmente serão apresentadas as características das obras e um breve histórico, visando um
melhor entendimento do raciocínio formal de Antonio Gaudi que se destaca entre tantas obras. Em seguida, serão
discutidos os levantamentos obtidos nesta análise.

PALAVRAS-CHAVE: Análise, Mimeses, Mimética, Histórico, Características.

1. INTRODUÇÃO

Na última década do século XX, verificou-se, no palco mundo da arquitetura, um fenômeno
claro de abordagem de arquitetura às ciências naturais contemporâneas, mais especificamente com a
chamada Ciência da complexidade. Vários dos conceitos que caracterizam esta nova ciência tornouse frequente no discurso e nas formas de vária arquitetos de todo o mundo e seduziu toda uma
geração de estudantes e jovens arquitetos, sob alusões conceituais para a arquitetura, gerando e
planejando algumas das obras mais marcantes do século, como pode ser visto na Sagrada Família e
na Casa Batlló.
Esse método de conceito denominado e marcado pela religião e pelo uso dos diversos
recursos que a natureza nos proporciona, fez com que o arquiteto se chama a atenção para a linha de
raciocínio e a forma produtiva artesanal de suas obras, usando diversas vezes em denominados
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“monumentos estruturais”, termo definido por críticos, uma grande plasticidade orgânica e diversas
sensações em suas obras.
Portanto, busca-se trazer ao leitor entender como as formas eram concebidas pelas sensações
que o arquiteto poderia gerar, uma fusão de cultura regional com uma arquitetura de sentidos,
clareando com o conceito mimético que o arquiteto buscou nas duas obras, verificando o quanto
sentimento é envolvente nas formas e de que maneira cada pessoa recebe esse tipo de arquitetura,
trazendo uma nova possibilidade de ver o sistema morfológico da arquitetura de Gaudi e até que
ponto a arquitetura era influenciada pela cultura, pela arte, nas obras estudadas?
Vale salientar que também, buscando gerar uma informação mais pura da mimese nas obras
do cotidiano, ou seja, obras não ícones da arquitetura, e procurando o entendimento da aplicação
mimética relacionada aos estudos de obras das quais preenchem a malha urbana. Contudo, todo
fator secundário de informação mimética pode ser relacionado a identificação particular de cada
situação por qualquer pessoa, dessa forma é possível gerar análises únicas ou até mesmo
questionamentos de forma a entender o espaço utilizado, produzindo sensações das quais podem ou
não ser compreendidas como uma metáfora formal ou apenas uma alusão a algo fictício.
Para melhor entendimento e leitura do conteúdo, esse artigo é dividido em 5 capítulos sendo:
1- Introdução; 2- Fundamentação Teórica; 3- Metodologia; 4- Analises e Discussões e 5Considerações Finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ANTONI GAUDÍ

Antoni Gaudí, nasceu em 25 de junho de 1852 na cidade de Reus, em Barcelona. Percebe-se
que Gaudí colocava paixão em tudo o que fazia, era dotado de uma surpreendente curiosidade e um
olhar crítico, questionando tudo que observava. (GÜELL, 1994)
Ao longo de sua carreira percebe-se que o gênio sempre levava junto com seu trabalho
genialidade e a religiosidade, demonstrando um grande vigor com a espiritualidade. Trazia consigo
três características que estão presentes em grande parte de suas obras: arquitetura, natureza e
religião. Depois de vários anos sob influência do neogótico e de técnicas orientais, Gaudi tornou-se
parte do movimento modernista catalão. (Revista AU, 2002)
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Gaudí trabalhou entre o século XIX e destinado a tornar-se famoso por seus projetos
individualistas. Os anos em que Gaudí foi o arquiteto catalão mais fluente, ele foi bastante atento ao
novo desenvolvimento estéticos da Geometria, mas também aos mistérios das simetrias antigas e
aritmética. Ele viveu parte de sua juventude em isolamento, e esta é considerada uma das razões
pelas quais ele tendeu a incluir formas e temas naturais em seus trabalhos. Recebeu o diploma de
Arquiteto em Barcelona em 1878 e naquela época Elies Rogent declarou em catalão: “Quem sabe se
tivermos dado este Diploma a um porco ou a um gênio...? Só o tempo nos dirá". Como muitas vezes
acontece, o tempo disse que ele seria na verdade um gênio. No mesmo ano, Gaudí conheceu Eusebi
Güell, rico Industrial que acabou se tornando seu único defensor, e para quem mais tarde faria
muitas obras-primas de sua nova Arquitetura. De 1878 a 1882 ele projetou para o Obrera
Mataronense em Mataró e seus planos arquitetônicos mostraram seus primeiros usos de arcos
parabólicos. (BERGOS JOAN, 1999)
Arquiteto cujo estilo distinto se caracteriza pela liberdade de forma, cor e texturas voluptuosas
e na unidade orgânica, Gaudí trabalhou quase sempre em Barcelona, onde estudou ou então nos
seus arredores. Grande parte da sua carreira foi ocupada com a construção do Templo Expiatório da
Sagrada Família, que ainda não estava concluído quando morreu. As obras de Antoni Gaudí são
sete monumentos situados em Barcelona. (Revista AU, 2002)
Gaudí tornou-se introspectivo e concentrou-se a ponto de passar os últimos anos de sua vida
vivendo na cripta da Sagrada Família. Em 7 de junho 1926 Gaudí foi atropelado por um veículo e
morreu três dias depois, em 10 de Junho de 1926. (BERGOS JOAN, 1999)

2.2 MIMESÍS
Segundo Aristóteles apud Holanda, mimesis apresenta vários significados e seu termo veio e
sempre fez parte do repertório filosófico grego, desde os pensadores pré-socráticos, passando de
Platão e Aristóteles até os filósofos do período helenista. Está presente na filosofia desde a
Antiguidade e percorre todo a história da reflexão sobre as artes com diferentes particularidades e
está diretamente relacionada com a arte e a natureza.

Assim como se deve frisar que a mímesis grega não pode ser entendida meramente como
reprodução ou imitação, deve-se também compreender que esses dois aspectos mais gerais
da mímesis, a saber, simulação e emulação, subdividem-se e multiplicam-se em outros
aspectos e signifi cados mais específi cos, o que faz com que as possibilidades de tradução
do termo sejam múltiplas e os contextos determinantes. Finalmente, faz-se necessário ainda
ressaltar que esses dois aspectos não necessariamente dizem respeito a dois empregos
diferentes do termo, pois se encontram entrelaçados em muitos dos contextos nos quais se
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lança mão da idéia de mímesis. Assim, para partirmos de um dos exemplos mais célebres, a
sentença da Física aristotélica que afirma que “a arte, em certos casos, imita a natureza, e
em outros a completa. ” (ARISTÓTELES, 2000)

Sócrates entendia mímesis como um caminho para a construção de formas de beleza perfeita e
ele chegou a essa definição utilizando de métodos de investigação, perguntando e interrogando
especialistas de determinados conceitos e com isso chegou a um determinado ponto em que a
concepção de mímesis como reprodução da realidade feita a partir de uma cópia idealizada do
objeto, contempla a necessidade de revelar o mundo de forma recuperada, concebida.
Já para Platão, mimesis embora mobilize a busca pela verdade e, nas tentativas humanas de
elevar seu espírito, busca-se acessar algo dessa verdade por meio da imitação. Conforme observa
Nunes (1986), o primeiro tipo de imitação seria Deus, e consiste na criação das coisas da natureza; a
segunda, uma imitação moral, que seria aquela realizada pelos artistas e movida por um desejo de
suas almas de resgatar a condição espiritual perdida. Nesse processo de imitação, ou mímesis, a
alma do artista buscaria se aproximar dessa realidade perfeita, tornando-se semelhante àquilo que
contempla intelectualmente.
Segundo Adorno Theodor (1990), na arte, mimesis é aquilo que inflama, é pré-espiritual, é o
princípio da construção, e no sentido de ter o seu próprio comportamento, ele se faz semelhante ao
seu não idêntico, e, nesse caso, o espírito já não é o velho inimigo da natureza, ele se abranda até
tornar-se apaziguado com a intenção de corrigir o mundo da imperfeição.
Porém, o que nos interessa aqui especificamente é a sua definição em ascendência da lógica e
analise conceitual, na disciplina e no reflexo da sociedade moderna, e como ela consegue se
encaixar na arquitetura de Antoni Gaudi. (Adorno Theodor, 1990)
Assim, de certa forma, hoje em dia, pode ser compreendida como a reação espontânea de cada
indivíduo, que foge às regras determinadas, pois as ações miméticas não podem ser previstas ou
planejadas. (Adorno Theodor, 1990)
Entretanto o autor Silke Kapp, (2004) constata que a sociedade moderna exige, cada vez mais
a racionalidade em detrimento das reações miméticas de expressão. Pode-se encontrar a mímesis
entretanto nas brincadeiras de criança e nas expressões artísticas, embora que também nelas a
racionalidade tem sido bastante contemplada.

2.3 CASA BATLLÓ
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Esta casa foi batizada em nome da família proprietária Josep Batlló e Casanovas, e foi
iniciada a sua reforma em 1904 e terminada em 1906. Esta casa localiza-se no nº 43 do Paseo de
Gracia. (MODESTO, 2014)

Casa Battló possui uma grande plasticidade orgânica desenvolvida à volta de um pátio
central. Este espaço interior cria um ambiente de mistério e uma inebriante carga
expressiva e dramática esta casa conhecida por Casa de Los Huesos não é assim chamada
por acaso das criações de Gaudí é de fato aquela que mais visivelmente se destaca nestas
semelhanças, emitindo sensações um tanto quanto sombrias, a maneira que o criador
vivenciava a sua arquitetura. (MODESTO, 2014)

Segundo Bassegoda Joan (2002), Gaudí focalizou a fachada, o piso principal, o pátio e o
telhado, e construiu um quinto pavimento. Para o projeto ele foi auxiliado por seus assessores
Domènec Sugrañes, Joan Rubió e Josep Canaleta.
Entre os diversos detalhes, a fachada é de uma grande riqueza, por ser colorida, com cores
cada vez mais vivas nos últimos andares, e por serem de arenito de Montjuïc, cortadas para criar
superfícies deformadas. Também na fachada, existem as colunas, que são em forma de osso (Fig.
1), e parecem sustentar o edifício, onde poder-se-iam destacar muitas mais semelhanças ósseas,
pois são visíveis em praticamente todo o edifício. (Revista AU, 2002)
Ele também modelou na fachada, espaços com curvas e pedras, que parecem ter a forma de
lábios, dando ao conjunto, aspecto de uma enorme boca aberta com fragmentos de cerâmica de
várias cores, que Gaudí obteve a partir dos resíduos material de vidro da Pelegrí (Fig. 2),
culminado em abóbadas de catenária cobertas com duas camadas de tijolo e defrontadas com
vidros e telhas cerâmicas em tons de amarelo, verde e azul, que se assemelham a costas de um
dragão e ainda uma torre cilíndrica com anagramas de Jesus, Maria e José. (Bassegoda Joan, 2002)
Gaudí manteve a forma retangular das velhas varandas do edifício, com grades de ferro na
forma de mascaramento, dando ao resto da fachada uma ondulação de ascendente formato.
O pátio interior é coberto por uma claraboia suportada por uma estrutura de ferro em forma
de um T duplo (Fig. 3).
As chaminés helicoidais são uma característica notável do telhado, tampas cônicas, cobertas
de vidro transparente no centro e cerâmica no topo e encimado por bolas de vidro límpidas cheias
de areia onde os tons de cores diferentes se fazem presente (Fig. 4). (Bassegoda Joan, 2002)
O telhado desta casa relembra também uma coluna, de grande proeminência e expressivo
ritmo vibrante, rematando na forma um corpo vertebral parecendo uma criatura vivente. (Revista
AU, 2002)
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Fig. 1 Fachada com vidraças coloridas e pilares em formato de ossos

Fonte: https://www.casabatllo.es/

Fig. 2 Cerâmica da fachada

Fonte: https://www.casabatllo.es/

6

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2017
ISSN 1980-7406

Fig. 3 Claraboia

Fonte: https://www.casabatllo.es/

Fig. 4 Chaminés Helicoidais

Fonte: https://www.casabatllo.es/
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2.4 IGREJA DA SAGRADA FAMÍLIA

A igreja da sagrada família traz consigo a alma do arquiteto catalão, em evidencia todos seus
conceitos formais baseados na tríade arquitetura, natureza e religião, orientando cada sistema
construtivo, cada detalhe com uma carga cultural e emocional que mesmo com a obra inacabada, é
sentido do ponto de vista do observador. (ALTMAN, 2013)
Uma arquitetura envolvente, dando ênfase a religiosidade nas suas três fachadas, identificada
por atos que não podemos ver, mas, sim possível sentir: A fachada natividade, sitio do patrimônio
Mundial, quase finalizada pelo arquiteto antes da sua morte; fachada da Paixão que pretende refletir
o sofrimento de Jesus e iniciada sua construção em 1954; e a fachada principal, a Glória, dedicada a
Glória celestial, que representa o caminho entre a vida e a morte, são destaques da obra, porém toda
obra traz um conceito indiscutivelmente clássico e único. (ALTMAN, 2013)
Seu estilo neogótico apresenta acima de tudo uma obra de arte, são traços que expressam uma
linguagem emocional, um momento de epifania do arquiteto na inspiração da obra. (ALTMAN,
2013)
Gaudí fundamentou a criação nos aspectos da natureza, acreditando no senso estético onde os
aspectos naturais evidenciavam-se a partir da beleza sublime, que na maneira de pensar
apresentava-se pratica e perfeita, assim como no mundo natural, onde não houve intervenções, mas
ao olhar já era possível proporcionar uma sensação. (ALTMAN, 2013)
A cripta da Sagrada Família (que tinha sido iniciada por Francisco del Villar em 1882 e que
abandonou o projeto em 1883) foi concluída por Gaudí entre 1884 e 1891. Gaudí, como um católico
bastante devoto, nos seus últimos anos abandonou todos seus trabalhos e dedicou-se o resto de sua
vida à Sagrada Família. Ele então planejou um fantasmagórico projeto construtivo, no qual a
geometria e os fachadas curvas, dominaram junto com restos de conhecimento esotérico antigo.
(BERGOS JOAN, 1999)
O projeto da Sagrada Família era para ter 18 torres (12 para os 12 Apóstolos, 4 para os 4
Evangelistas, um para a Virgem Maria e um para Cristo). A construção foi infelizmente retardada
tanto por problemas pessoais de Gaudí, quanto por problemas econômicos de Barcelona. (BERGOS
JOAN, 1999)
Na medida em que a construção da Sagrada Família progrediu, o estilo adotado por Gaudí se
tornava mais e mais fantástico. As quatro torres - herdadas da arquitetura Neogótica, lembrou casas
de cupins. Estas torres são terminadas por cúspides com uma forma geométrica precisa, cobertas
8
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por cerâmicas multicoloridas usadas também na Casa Batlló, certamente influenciadas pelo cubismo
(Fig. 5) e são uma composição de várias formas geométricas entrelaçando elementos. (BERGOS
JOAN, 1999)

Fig. 5 Pináculos da Sagrada Família

Fonte: http://www.sagradafamilia.org/en/architecture/

Muitas decorações (Fig. 6 e 7) da Basílica são diretamente referentes ao Art Nouveau e, como
tal, às formas geométricas que caracterizam este novo estilo artístico do início do século XX.
(BERGOS JOAN, 1999)

Fig. 6 Decoração interna ligadas a Art Nouveau

Fonte: http://www.sagradafamilia.org/en/architecture/
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Gaudí consciente do fato de que a construção da Igreja provavelmente se estenderia bem além
de sua morte, preferiu não completar o perímetro da Igreja, mas sim ditar sua estrutura geométrica
"vertical" completando algumas das torres geometrizadas. (BERGOS JOAN, 1999)
As naves centrais são caracterizadas por colunas em forma de árvores, e um teto que é
formado por formas semelhantes a girassóis, com uma grande simetria rotacional (Fig. 7).

Fig. 7 Esculturas ornamentais internas

Fonte: http://www.sagradafamilia.org/en/architecture/

É notável como mostram Fig. 6 e 7, que Gaudí realmente inventou uma nova estrutura
geométrica para suas colunas, uma estrutura "capaz de incluir movimento e mudança", muito no
espírito da nova era e do próprio futurismo. Ele ideou uma coluna com uma "forma transversal
variável", isto é, uma forma poligonal (Um polígono regular ou um estrelado) que gradualmente
muda seu grau de rotação simétrica, e aumenta gradualmente o seu número de lados, passando
lentamente para uma posição quase circular e eventualmente a um círculo. O resultado foi obtido
pela interseção de dois colunas helicoidais, uma girando no sentido horário e outra no sentido antihorário. (BERGOS JOAN, 1999)
Este sistema inteligente não só gera formas e simetrias geométricas bastante interessantes,
mas também permite imitar uma surpreendente continuidade entre linhas e superfícies de diferentes
colunas, exatamente como acontece na natureza ao passar do tronco para as estacas de uma árvore
(Fig. 8). Uma "estrutura fractal inteiramente natural", na verdade, muito no mencionado espírito de
imitação da natureza. É impressionante como Gaudí foi de fato capaz de obter tal estrutura
naturalista por um inteligente uso da geometria Euclidiana, com um processo fractal de auto
similaridade e auto reprodução. (BERGOS JOAN, 1999)
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Fig. 8 Colunas que lembram galhos de arvores se destacam com a imitação da natureza criada por Deus

Fonte: http://www.sagradafamilia.org/en/architecture/

Como outro exemplo de sua genialidade geométrica criativa, nas "Escolas" que se situam na
área da Basílica, projetada em 1909, Gaudí fez um inteligente uso de pequenos segmentos retos
para construir superfícies curvas. O telhado ou forro é de fato um conoide, com uma secção
sinusoidal, novamente uma "forma natural", capaz de produzir uma boa acústica e também de ser
fortemente sustentada por paredes relativamente finas. (BERGOS JOAN, 1999)
A Sagrada Família ainda está em construção e a cúpula central da Basílica ainda para ser
terminada, terá uma forma circular. (BERGOS JOAN, 1999)
Depois de 1940, a construção foi retomada por Francesc Quintana, Puig Boada e Lluis Gari, e
as esculturas da fachada por J. Busquets e Josep Subirachs. O trabalho atual é projetado por
computador e a modelagem nesta maneira revelou-se extremamente útil para dar uma imagem
perfeita da forma geométrica aos vários elementos, tais como pilares e colunas internas. (BERGOS
JOAN, 1999)
Deve-se observar que a única cópia existente das últimas gravuras digitais do projeto de
Gaudí foi destruída em 1938 durante a Guerra Civil Espanhola e isso dificultou muito para os seus
trabalhadores completar a Sagrada Família da forma que Gaudí provavelmente teria desejado, mas
as diferenças entre o projeto original de Gaudí e as novas adições podem ser facilmente
reconhecidos. (BERGOS JOAN, 1999)
A prova das diferenças do projeto original para o atual é que a partir de 1989, fora introduzida
as tecnologias digitais no processo, conseguindo desenvolver muito mais rápido os problemas
estruturais e acelerando o ritmo de trabalho da construção. Alguns sistemas e programas usados
pela maioria dos arquitetos, não tinham capacidade para lidar com a complexidade geométrica da
Sagrada Família. Foi aí que Mark Burry, enquanto estudante da Universidade de Cambridge, nos
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anos 70, falou com os diretores encarregues dos trabalhos de recuperação da Catedral e foi
convidado como Arquiteto Investigador. Atualmente, Burry lidera a equipa de Engenheiros,
Arquitetos e Construtores responsáveis pela finalização do trabalho. (Fitzpatrick, 2011).

3. METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho fará uso da revisão bibliográfica, da análise de dados e pode ser
caracterizada como um estudo de caso.
Para Lakatos e Marconi (2010), a revisão bibliográfica é indispensável para a delimitação do
problema em um projeto de pesquisa e para obter uma ideia precisa sobre o estado atual dos
conhecimentos sobre um tema, sobre suas lacunas e sobre a contribuição da investigação para o
desenvolvimento do conhecimento.
Além de auxiliar na definição dos objetivos da pesquisa científica, a revisão bibliográfica
também contribui nas construções teóricas, nas comparações e na validação de resultados de
trabalhos de conclusão de curso e de artigos científicos (MEDEIROS e TOMASI, 2008).

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES

O que destaca a importância da mímesis na construção de um elo entre os fatos do cotidiano,
ressaltando neles a essência de suas representações e assim atribuindo sentido ao trabalho humano,
dessas formas muitas analises podem ser feitas partindo da premissa que todos podemos construir
fatos que tragam sentido ao pensamento, são particularidades das quais a humanidade vive dia após
dia. Como podemos ver nas Fig. 8 e 9, o uso da natureza se faz presente nas obras analisadas e
podemos considerar que a arquitetura influenciada pela cultura e pela arte, se faz presente em
elementos construtivos.
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Fig. 8 Colunas que lembram galhos de arvores se destacam com a imitação da natureza criada por Deus

Fonte: http://www.sagradafamilia.org/en/architecture/

Fig. 9 Telhado com cores e formas chamativas

Fonte: http://www.sagradafamilia.org/en/architecture/

É relevante considerar o que o pensamento humano contribui na definição de uma linguagem
construtiva como a mímesis, é de fato um ato que transforma todo elemento em algo atingível do
ponto de vista do observador, uma vez que a sensação transmitida naquele momento é apenas
identificada pela condição humana de sentir, emocionar, e vivenciar o momento visual que lhe é
proporcionado. CAMPAGNON (1999)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao aprofundarmos os estudos sob o olhar mimético, foi possível identificar um conceito
diferente sob análise das obras, sejam elas grandes ícones da arquitetura mundial, ou meramente
coadjuvantes do contexto urbano. Com isso podemos identificar que arquitetura tem forte influência
da mimese no seu cotidiano, uma vez que quando pensamos num espaço, buscamos transmitir
sensações, sejam elas físicas ou emocionais. São fatores que aplicam metáforas de um sonho
Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional - 2017
ISSN 1980-7406

13

individual de modo a gerar uma resposta a um questionamento humano. Quando aplicada a grandes
obras isso salta aos olhos, uma vez que existe acima de tudo um significado de espaço utilizado e de
resposta a uma cultura local, intervenção urbana ou até mesmo contextos históricos de arte e
religião como as obras de Antoni Gaudí acima citadas.
O objetivo geral desse trabalho foi desenvolver uma análise correlativa entre duas obras, que
permitiu, extrair ativos de conhecimento a partir de bases textuais levando em conta fatores
arquitetônicos e culturais. Nesse sentido, foi realizada uma investigação a qual trouxe conhecimento
sobre as intenções de Guadí para a execução de suas obras. Contudo outro ponto importante a
considerar refere-se ao método usado pelo arquiteto, uma vez que suas obras mantinham uma
proposta conceitual a qual oferecia ao observador, ao usuário do local instigar sentimentos
eloquentes, de maneira que a interpretação acaba por se tornar uma particularidade individual.
A partir de resultados e análises realizadas para a formação do trabalho conclui-se que então,
Gaudí deixa um legado forte de linguagem mimética, baseado na concepção das obras analisadas,
passando para o arquiteto teve que adquirir a habilidade de visualizar a compreender o espaço, que
lhe foi adquirido com o tempo, no entanto, o uso de algumas ferramentas trazidas pela natureza e
passados pela espiritualidade pode auxilia-lo, assim como a mimética introduzida como no caso da
Casa Batlló, onde a configuração óssea traz uma metáfora de arte, uma estudo de formas humanas,
exageradamente aplicada a uma obra da qual tem um contexto artístico regional extremamente
visual.
A arquitetura tem sido bastante utilizada como meio de difusão mimética, ao ponto que todo
espaço produz uma função simbólica, uma função de irrealidade, transformada em unidade física e
dessa forma podemos gerar uma abordagem mais dinâmica ao aplicar a mimese na arquitetura em
um contexto geopolítico, que por sua vez irá identificar as diferentes maneiras que a arquitetura
reflete a mímesis nas diferentes culturas espalhadas pelo mundo.
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