
Waage (Peter)

Químico norueguês (Flêkkef- 
jord, 1833 — Oslo, 1900). 
Filho de um capitão da ma
rinha mercante norueguesa, 
ingressou na Faculdade de 
Medicina de Cristiânia (atual 
Oslo) em 1854. No entanto, 
preferiu dedicar-se às ciências 
naturais, tendo, no tempo de 
estudante, conquistado um 
prêmio por seu ensaio 
“Surstofholdige Syreradika- 
lers Theorie” (“Teoria dos 
Radicais dos Ácidos Oxige
nados”, 1859). Contratado 
pela universidade, foi envia
do à Alemanha para estudar 
com Robert Wilhelm Bun- 
sen. De volta à Noruega 
(1862), tornou-se profeSsor 
de química da Universidade 
de Cristiânia. Dois anos mais 
tarde, publicou, em colabo
ração com seu cunhado Cato 
Maximilian Guldberg, a pri
meira versão de seu tratado 
sòbre as afinidades quíífticas, 
onde se achava quantificada 
a lei da ação das massas. A 
obra só seria verdadeiraitien- 
te reconhecida com a edição 
francesa “Études sur les Af- 
finités Chimiques” (“Estudos 
sóbre as Afinidades Quími
cas”, 1867). Waage defendia 
ardorosamente a temperança 
e inventou um instrumento 
para medir a porcentagem de' 
álcool contida na céfveja, 
propondo que as cervejas de 
teor alcoólico mais elevado 
fossem submetidas a impos
tos mais pesados.

Waals (Johannes
Diderik van der)

Físico holandês (Leiden, 1837
— Amsterdam, 1923). Auto
didata, conseguiu alguma no
toriedade com seu trabalho 
“Sòbre a Continuidade dos 
Estados Líquido e Gasoso” 
(1873), com o qual alcançou 
o grau de doutor pela Uni
versidade de Leiden. Foi pro
fessor de física em Devénter 
e em Haia, sendo em 1877 
nomeado para a cátedra de 
física na Universidade de 
Amsterdam, onde permane
ceu até 1907. Van der Waals 
tornou-se membro estrangei
ro da Academia de Ciências 
da França em 1910, ano em 
que conquistou o prêmio No- 
bel de física. Sua grande con
tribuição à ciência foi o es
tudo dos gases e líquidos, 
chegando a uma teoria sobre 
as forças de coesão entre 
as moléculas nesses estados. 
Tais forças constituem as 
chamadas “forças de Van der 
Waals” . Partindo dessa teo
ria, chegou a uma equação 
geral dos gases e líquidos que 
também leva seu nome. Dei
xou ainda relatos de suas pes

quisas acerca da dissociação 
eletrolítica, uma teoria termo
dinâmica da capilaridade e a 
lei das misturas binárias.

Wagner (Wilhelm 
Richard)

V. Wagner, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Wajda (Andrzej)

V. Wajda, Andrzej, Enciclo
pédia Abril (vol. XII)

Wallace (Richard 
Horatio Edgar)

Novelista e dramaturgo in
glês (Greenwich, Londres, 
1875 — Hollywood, Califór
nia, 1932). Era filho bastardo 
do ator Richard Horatio 
Edgard e de uma atriz. Ain
da bebê, foi adotado por um 
carregador do mercado de 
peixes de Billingsgate, em 
Londres. Seu primeiro traba
lho foi de jornaleiro na praça 
Ludgate, na mesma cidade. 
Deixou os estudos aos doze 
anos, passando por diversos 
empregos (ajudante de tipó
grafo, empregado numa loja 
de sapatos, numa fábrica, 
cozinheiro num pesqueiro, 
entregador, etc.). Serviu na 
guerra da África do Sul 
(guerra dos bôeres, de 1899 a 
1902) tornando-se repórter de 
guerra. Retornando à Ingla
terra, publicou seu primeiro 
sucesso, o romance “The 
Four Just Men” (“Quatro

Homens Justos”, 1905). Dei
xou 175 livros, quinze peças 
e numerosos artigos e contos 
em diversas revistas, chegan
do a ser objeto de humor 
a velocidade com que pro
duzia. Escreveu principalmen
te novelas policiais, caracte
rizadas pelo suspense e pelo 
final invariavelmente emocio
nante. Escreveu também al
guns romances sobre a África 
(cujo herói principal era um 
administrador colonial) e só
bre corridas de cavalo. Suas 
mais famosas novelas são 
“Sanderson the River” (1911); 
“The Crimson Circle” (“O 
Círculo Vermelho”, 1922); 
“The Flying Squad” (“A Es
quadrilha Voadora”, 1928); 
“The Terror” (1930). Entre 
suas peças destaca-se “The 
Calendar” (“O Calendário”, 
1930), que foi publicada no 
Brasil por volta de 1934, com 
tradução de Manuel Bandei
ra. Seu último trabalho foi 
a co-autoria do filme “King 
Kong”.

Walras (León Marie 
Esprit)

Economista francês (Évreux, 
1834 — Clarens, Suíça, 
1910). Encaminhou-se ini
cialmente à engenharia; ten
do sido reprovado duas ve
zes em matemática no exa
me vestibular da Escola Po
litécnica de Paris, acabou 
ingressando na Escola de 
Minas (1854). Em 1858, seu 
pai (o economista Auguste 
Walras) convenceu-o a es
tudar economia. Em 1870, 
conquistou a cadeira de eco
nomia política da Faculda
de de Direito da Universida
de de Lausanne, onde per
maneceu até 1892. Walras 
foi o pioneiro da aplicação 
da análise matemática à eco
nomia. É considerado um 
dos fundadores da teoria 
marginalista e chefe da es
cola de Lausanne. Entre suas 
contribuições mais importan
tes ao pensamento econômi
co destaca-se a “análise do 
equilíbrio” , que se propunha 
a mostrar como em merca
dos de livre concorrência a 
flutuação simultânea dos 
preços equalizava oferta e 
procura, colocando de modo 
ótimo os recursos. Walras 
propôs também diversas re
formas que julgava necessá
rias para o funcionamento 
do regime de livre empresa, 
como a nacionalização da 
terra e a modificação do sis
tema monetário baseado no 
lastro ouro. Dentre suas 
obras destacam-se: “Éléments 
d’Économie Politique Pure” 
(“Elementos de Economia 
Política Pura” , 1874/77); 
“Théorie Mathématique de la



•Richesse Sociale” (“Teoria 
Matemática da Riqueza So
cial”, 1883); e “Études d’Éco- 
nomie Politique Appliquée” 
(“Estudos de Economia Polí
tica Aplicada”, 1898).

Warchavchick (Gregori)

Arquiteto brasileiro de ori
gem russa (Odessa, 1896 — 
São Paulo, 1972). Cursava 
arquitetura na Universidade 
de Odessa, mas foi obrigado 
a interromper os estudos por 
ocasião da Revolução de 
1917. Em seguida, viajou pa
ra a Itália, matriculando-se 
no Instituto Superior de Be- 
las-Artes de Roma. Quando 
terminou o curso (1920), pas
sou a trabalhar em diversos 
projetos (para residências, 
apartamentos e casas econô
micas), e na construção do 
Teatro Savóia, em Florença. 
Foi também assistente do 
professor Marcello Piacenti- 
ni. Viajou para o Brasil em
1923, contratado pela Com
panhia Construtora de San
tos, com sede em São Paulo 
e dirigida por Roberto Si- 
monsen. Em 1925, lançou o 
primeiro manifesto sòbre ar
quitetura moderna no Brasil, 
no “II Piccolo” (jornal de 
língua italiana de São Pau
lo), sob o título de “Futuris
mo”. Dias depois, o mesmo 
manifesto, agora intitulado 
“Acerca da Arquitetura Mo
derna”, aparecia no “Correio 
da M anhã”, do Rio de Ja
neiro. Em 1927, naturalizou- 
se brasileiro e casou-se com 
Mina Klabin. No mesmo 
ano estabeleceu sua própria 
firma de arquitetura e cons
truiu a primeira residência de 
estilo moderno em São Pau
lo. A exposição que promo
veu da nova residência sus
citou enorme polêmica nos 
meios profissionais e artís
ticos do país. Ao passar pelo 
Brasil de regresso da Argen
tina em 1929, Le Corbusier 
indicou-o para delegado jun
to aos CIAM (Congressos In
ternacionais de Arquitetura 
Moderna), como representan
te da América do Sul. No 
ano seguinte, Warchavchick 
promoveu nova exposição.

em São Paulo, de uma resi
dência modernista, que pode 
ser considerada como o pri
meiro balanço da produção 
brasileira, no setor da arte 
moderna, desde 1922. De
la participaram, entre outros 
artistas, Tarsila do Amaral, 
Lasar Segall, Di Cavalcanti, 
Cícero Dias, Anita Malfatti, 
Osvaldo Goeldi, etc. Em 
1931, participou da Exposi
ção e do I Congresso Nacio
nal de Habitação, em São 
Paulo, e da 38.a Exposição 
Geral de Belas-Artes, no Rio 
de Janeiro. A convite de Lú
cio Costa, diretor da Escola 
Nacional de Belas-Artes, en- 
carregou-se da reforma do 
curso de arquitetura. No ano 
seguinte, retirou-se do esta
belecimento em solidariedade 
a Lúcio Costa, pressionado 
por um movimento antimo- 
dernista. Ainda em 1931, pro
jetou, construiu e promoveu 
a exposição da primeira ca
sa modernista do Rio de Ja
neiro, e, no ano seguinte, a 
exposição de um apartamen
to moderno. Em 1933, parti
cipou da I Exposição de 
Arte Moderna da Sociedade 
Pró Arte Moderna de São 
Paulo, da qual era co-fun- 
dador. Em 1942, participou 
da Exposição de Arquitetura 
Brasileira promovida pelo 
Ministério das Relações Ex
teriores na Royal Academy 
de Londres, mais tarde repe
tida em Copenhague. Expôs 
também na Sala Especial de 
Habitações Coletivas na 2.a 
Bienal de São Paulo, em 
1953, e, em 1963, na Sala Es
pecial Manifesto de 1925, na 
7.a Bienal. É responsável por 
grande número de obras: se
de social do Clube Harmo
nia em São Paulo (1931); 
Estádio Municipal de Santos 
(1942); Edifício Tejereba, 
Guarujá (1946); Iate Clube 
Guarujá (1949); sede do Clu
be Pinheiros (1956); e sede 
do Clube Hebraica (1956), 
ambos em São Paulo. Além 
disso projetou e construiu 
grande número de residências 
e casas populares.

Warhol (Andy)

V. Warhol, Andy Enciclopé
dia Abril (vol. XII)

Washington (George)

V. Washington, George En
ciclopédia Abril (vol. XII)

Wassermann (August von)

Médico alemão (Bamberg, 
Bavária, 1866 — Berlim, 
1925). Estudou em Erlangen, 
Munique, Viena e Strasbur- 
go. Nesta cidade doutorou- 
se (1888) e iniciou a prática 
médica. Mais tarde tornou-se 
assistente de Robert Koch no 
Instituto de Doenças Infec
ciosas de Berlim. Nesse ins
tituto, a partir de 1906, diri
giu o departamento de te
rapia experimental e pesqui
sa sorológica ao mesmo tem
po que regia cáíedra na Uni
versidade de Berlim. Em 
1913, tornou-se diretor do 
Instituto Kaiser Guilherme, 
em Dahlem, nos arredores de 
Berlim. Wassermann realizou 
importantes pesquisas no 
campo da microbiologia, so- 
roterapia e imunologia. Sua 
mais importante contribuição 
foi a descrição de uma rea
ção sorológica para o diag
nóstico da sífilis. Publicou 
grande número de trabalhos, 
os mais importantes dos 
quais estão contidos em seu 
“Manual dos Microrganis
mos Patológicos” (1902/09), 
publicado em colaboração 
com Wilhelm Kolle.

Watson (John Broadus)
Psicólogo americano (Gre
enville, 1878 — Nova York, 
1958). Graduou-se pela Uni
versidade Furman, em Gre
enville, em 1900. Foi profes- 
sor-assistente de psicologia, 
experimental e instrutor des
sa disciplina na Universidade 
de Chicago. Em 1908, tor
nou-se professor de psicolo
gia experimental e compara
da na Johns Hopkins Univer-, 
sity, em Baltimore, dirigindo 
o laboratório psicológico da 
universidade. Permaneceu 
nesse cargo até 1920, quan
do o escândalo motivado por 
seu divórcio o obrigou a re
nunciar. Ingressando na ati
vidade privada tornou-se, em
1924, vice-presidente de uma 
agência de propaganda, a J. 
Walter Thompson, de Nova 
York. Watson realizou nume-

Waage, Peter —  
Watson, John Broadus



rosos trabalhos experimen
tais no campo da psicologia, 
especialmente comparativa e 
infantil. Foi o codificador e 
um dos mais importantes di
vulgadores do behaviorismo, 
sendo considerado seu fun
dador. Dedicou-se ao estudo 
da psicologia animal e da 
aprendizagem, e ao estudo 
de crianças recém-nascidas. 
Para ele, a psicologia deve
ria ser um ramo da ciência 
natural, restringindo-se ao es
tudo das relações entre os 
eventos do meio ambiente 
(estímulos) e o comportamen
to (resposta). Seu pensamen
to, embora nunca tenha atin
gido maior influência na Eu
ropa, dominou a psicologia 
nos Estados Unidos após os 
primeiros anos da década de 
1920. Escreveu: “Behavior: 
an Introduction to Compara- 
tive Psychology” (“Compor
tamento: uma Introdução 
à Psicologia Comparativa” ,
1914); “Psychology from the 
Standpoint of a Behaviorist” 
(“A Psicologia do Ponto de 
Vista de um Behaviorista”, 
1924); “Behaviorism” (1925); 
e “Psychological Care of In- 
fant and Child” (“Cuidado 
Psicológico do Bebê e da 
Criança”).

Watt (James)

Engenheiro escocês (Gre- 
enock, 1736 — Heathfield, 
1819). Filho de um carpin
teiro, passou grande parte 
da infância na oficina do 
pai. Aos dezenove anos, se
guiu para Londres, onde se 
empregou como aprendiz de 
um fabricante de instrumen
tos matemáticos. Um ano 
depois, no entanto, voltou 
para casa. Tentou montar 
seu próprio estabelecimento 
em Glasgow, mas sofreu a 
oposição das corporações 
que não reconheciam quem 
não tivesse completado seu 
aprendizado. W att conseguiu 
a proteção da universidade, e, 
em 1757, recebeu o título de 
fabricante de instrumentos 
matemáticos, estabelecendo- 
se em seu recinto. Dois anos 
depois, associou-se a John 
Craig. Em 1763, inventou um

aparelho de perspectiva para 
desenhar objetos em três di
mensões. Nessa época, co
meçou a interessar-se pelo 
aperfeiçoamento da máquina 
a vapor. Em 1764, ao con
sertar uma máquina a va
por de propriedade da uni
versidade, descobriu que o 
problema principal residia no 
enorme consumo de vapor. 
Com o objetivo de reduzi- 
lo, estudou intensamente du
rante algum tempo, chegan
do à solução no ano seguin
te, ao aliar à máquina um 
nòvo tipo de condensador (o 
cilindro era mantido quente 
e o vapor usado era condu
zido ao condensador). Nos 
anos seguintes, realizou no
vas experiências e aperfei
çoamentos, mas foi somente 
em 1769 que conseguiu regis
trar a patente de sua primei
ra máquina. Simultaneamen
te, trabalhava na construção 
de canais, portos e pontes. 
Associando-se a Mathew 
Boulton em 1768, Watt es
tabeleceu sua fábrica de má
quinas a vapor, em Birmin- 
gham. Suas pesquisas con
tinuaram. Em 1781, conse
guiu a patente de um nòvo 
modelo de sua máquina, e, 
no ano seguinte, de uma ter
ceira. Mais tarde introduziu 
um mecanismo centrífugo, 
com o qual conseguia contro
lar automaticamente a velo
cidade da máquina. Essa foi 
uma das primeiras aplicações 
do que é hoje conhecido co
mo “feedback”, elemento es
sencial da automação e da 
moderna cibernética. Em 
pouco tempo, as máquinas de 
Watt haviam substituído os 
modelos anteriores, que con
sumiam quatro vezes mais 
combustível. Seu uso em lar
ga escala possibilitou às ma
nufaturas afastarem-se das 
proximidades das quedas de 
água e riachos, até então 
principal fonte de energia 
para suas máquinas. Por ou
tro lado, a aplicação do mo
tor de W att na drenagem das 
minas permitiu a recupera
ção de muitas delas, aban
donadas pela impossibilidade 
anterior de uma drenagem 
econômica. Em 1800, Watt 
passou os negócios para seus 
filhos e retirou-se para 
Heathfield, onde continuou 
suas pesquisas e invenções.

Watteau (Jean Antoine)

Pintor francês (Valenciennes, 
1684 — Nogent-sur-Marne, 
1721). Filho de um artesão, 
foi desde cedo aprendiz de 
um pintor local. Em 1702, 
partiu para Paris a fim de 
ganhar a vida. Trabalhou nu
ma oficina reproduzindo qua
dros religiosos e de pintores

flamengos populares. Dois 
anos depois, ingressou no 
“atelier” de Claude Gillot e, 
em 1708, no de Claude Au- 
dran, elegante pintor deco
rativo e zelador do Palácio 
de Luxemburgo. Com ele 
Watteau tornou-se mestre do 
arabesco e da “chinoiserie” , 
características da decoração 
da época. Ao mesmo tempo 
dedicava-se a desenhar cenas 
nos jardins do palácio, exer
citando assim a habilidade de 
suas linhas. Nessa fase so
freu acentuada influência de 
Rubens, cujas obras estudou 
em Luxemburgo. Em 1709, 
concorreu ao prêmio da Aca
demia de Roma, obtendo 
apenas o segundo lugar. De
sapontado, decidiu retornar a 
Valenciennes, onde se dedi
cou a pintar cenas campes
tres. No ano seguinte, voltou 
a Paris e, em 1712, ingressou 
na Academia após a exposi
ção de sua obra “Les Ja
loux”. Por esta época, con
traiu tuberculose, mas a 
doença não chegou a im
pedir a sua intensa ativida
de, animada por uma gran
de vontade de dominar o 
maior número possível de 
estilos e técnicas. Através do 
banqueiro Pierre Crozat, um 
dos maiores colecionadores 
de arte da época, Watteau 
foi introduzido nos meios ar
tísticos e intelectuais. Em 
1715, seu protetor trouxe da 
Itália muitas reproduções, 
que serviram a Watteau para 
o estudo dos mestres, princi
palmente venezianos e fla
mengos. Sua atividade febril 
produzia grande número de 
obras, atendendo a um cres
cente volume de encomendas. 
Seu tema predileto eram as 
“fêtes galantes” , cenas de ga- 
lanteria que o tornaram fa
moso na Europa. Pintava 
também grupos de amigos 
em trajes de teatro, nus, re
tratos e paisagens. Em 1719, 
esteve na Inglaterra para se 
tratar, retornando a Paris no 
ano seguinte. Embora muito 
doente, ainda produziu obras 
como “L’Enseigne de Ger- 
saint” (“A Loja de Ger- 
saint”), e o retrato de “Gil
les” , antes de, em 1721, se
guir para Nogent-sur-Marne, 
onde morreu. W atteau aliava 
a sua habilidade técnica 
uma sensibilidade poética e 
um agudo senso de observa
ção da realidade. Seu estilo 
não só influenciou a arte do 
século XVIII, como prece
deu em muitos aspectos es
colas bem posteriores (o 
Impressionismo, por exem
plo). Sua obra-prima foi 
“Embarquement pour Cy- 
thère” (“Embarque para Ci
tera” ou “Peregrinação à 
Ilha de Citera” , 1717).



Weber (Karl Maria 
Friedrich Ernst von)

Músico alemão (Eutin, 1786
— Londres, 1826). Filho de 
um diretor de ópera de Lü- 
beck, dedicou-se desde cedo 
à música e acompanhou o 
pai em suas excursões pelas 
cidades alemãs. A partir de 
1798 passou a estudar com 
Michael Haydn. Neste mesmo 
ano compôs “Seis Pequenas 
Fugas” e, dois anos depois, 
sua primeira ópera “Das 
Waldmadchen” (“A Filha dos 
Bosques”), apresentada com 
sucesso em Friburgo. Sem
pre incentivado pelo pai, 
prosseguiu seus estudos e 
composições, além de apre
sentar-se freqüentemente em 
público. Em 1803, ano em 
que produziu a ópera “Peter 
Schmoll und seine Nach- 
barn” (“Peter Schmoll e seu 
Vizinho”), dirigiu-se a Viena 
a fim de estudar com Vogler, 
que lhe conseguiu o cargo de 
dirigente da ópera de Bres- 
lau. Permaneceu nesse posto 
até 1806, quando seguiu 
para Stuttgart, onde se tor
nou secretário particular do 
duque de Württemberg, e 
realizou uma nova versão da 
primeira ópera, com o título 
“Sylvana” (1809). Compôs 
também a ópera cômica 
“Abu-Hassan” (1811), aplau
dida em Munique. Em 1813, 
após uma longa excursão, foi 
nomeado chefe de orquestra 
do Teatro Nacional de P ra
ga. Compôs então novas 
óperas e canções patrióticas, 
entre as quais “Leyer und 
Schwert” (“Lira e Espada”,
1814) e a cantata “Kampf 
und Sieg” (“Luta e Vitória” ,
1815), e várias peças para 
pianoforte. Em 1816, aban
donou Praga e dirigiu-se à 
Saxônia. cujo rei lhe ofere
cera o posto de diretor da 
ópera de Dresden. Empreen
deu uma série de reformas 
de construção e apresentou as 
óperas “Preciosa” (1820); 
“Der Freischüt” (“O Fran
co-atirador” , 1820); e “Eu- 
ryanthe” (1823), recebidas 
com grande entusiasmo. Ape
sar de muito debilitado por 
uma tuberculose, a partir de 
1825 trabalhou intensamente 
em sua última ópera, “Obe- 
ron”, que seria concluída e 
apresentada no ano seguinte, 
durante sua visita a Londres. 
Morreu poucos meses depois. 
Considerado fundador da 
ópera nacional alemã, Weber 
utilizou-se de temas folclóri
cos, lendas e canções popula
res para exprimir seu amor à 
natureza. Suas obras abriram 
caminho para Wagner, que 
lhe demonstrava grande ad
miração. Entre suas compo

sições destacam-se ainda duas 
missas, duas sinfonias, oito 
cantatas, peças para orques
tra e para piano — incluindo 
o “Aufforderung zun Tanz” 
(“Convite à Dança”, 1819) 
—, músicas de câmara, etc.

Weber (Max)

V. Weber, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Weber (Wilhelm Eduard)

Físico alemão (Wittenberg, 
1804 — GÓttingen, 1891). 
Filho de um professor de teo
logia, era irmão dos anato
mistas Ernst Heinrich Weber 
(1795-1878) e Eduard Frie- 
drich Weber (1806-1871). Es
tudou e depois lecionou nas 
Universidades de Halle e de 
Gõttingen. Em 1837, foi afas
tado da cátedra por causa 
de seus protestos contra a 
suspensão da Constituição 
levada a cabo pelo duque 
de Cumberland. Mais tarde 
retornaria à carreira acadê
mica, lecionando em Leipzig 
(1843) e em Gòttingen (1849). 
Em suas pesquisas ligou-se ao 
físico Karl Friedrich Gauss, 
com quem estudou o magne
tismo terrestre. Estabeleceu 
também a unidade do fluxo 
magnético, investigou a re
lação das unidades de inten
sidade nos sistemas eletros- 
tático e eletromagnético, e 
inventou um telégrafo eletro
magnético (1833) e o primei
ro eletrodinamômetro (1846). 
Prosseguindo esses estudos, 
pesquisou a lei das forças en
tre as cargas elétricas. Além 
disso, junto com seu irmão 
Ernst Heinrich — responsá
vel por uma série de inves
tigações sobre as sensações, 
das quais resultaria a lei de 
Weber —, estudou a teoria 
das ondas, cujas conclusões 
seriam relatadas em “Die 
Wallenlehre auf Experimente 
Gegríindet” (“A Teoria das 
Ondas Baseada em Expe
rimentos Fundamentados”, 
1825).

Webern (Anton)

V. Webern, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Wegener (Alfred Lothar)

Geofísico, meteorologista e 
explorador alemão (Berlim, 
1880 — Groenlândia, 1930). 
Após estudar nas Universida
des de Heidelberg, Innsbruck 
e Berlim, tornou-se auxiliar 
do Real Observatório de Ae
ronáutica de Lindenberg 
(1905). Profundamente inte
ressado nas pesquisas pola
res, participou, entre 1906 e 
1908, na qualidade de me-

teorólogo, de uma expedição 
dinamarquesa a noroeste da 
Groenlândia. Regressando à 
Alemanha, passou a lecionar, 
a partir de 1909, em M ar
burg. Em 1912/13, realizou 
uma nova viagem à Groen
lândia, integrando a expedi
ção do capitão J. P. Koch. 
Ocupou em seguida a cáte
dra de meteorologia e geofí
sica nas Universidades de 
Hamburgo (1919) e Graz 
(1924). Retornaria ainda à 
Groenlândia em 1929 e em 
1930 (morreu nesta última 
expedição). É autor de vá
rios trabalhos científicos, dos 
quais se destaca “Die Ents
tehung der Kontinente und 
Ozeane” (“A Origem dos 
Continentes e Oceanos”,
1915), onde defende a teo
ria da deriva dos continen
tes, segundo a qual a África 
e a América do Sul seriam 
resultantes do deslocamento 
de massas sólidas sobre as 
massas líquidas, provocando 
a divisão de um grande con
tinente original. Deixou obras 
sobre meteorologia, como 
“Thermodynamik der At
mosphäre” (“Termodinâmica 
da Atmosfera”, 1911).

Weill (Kurt)

Músico alemão (Dessau, 
1900 — Nova York, 1950). 
Filho de um cantor, dediçou- 
se desde cedo à composi
ção. Em Berlim, estudou 
com Albert Bing, Engelbert 
Humperdinck, Krasselt e so
bretudo com Ferruccio Bu- 
soni. Nesse período, Weill já 
trabalhava como maestro da 
ópera na Westfália e compôs 
várias obras instrumentais, 
onde realizava experiências 
com música atonal repetindo 
as de Schönberg: “Fantasia, 
Passacalia e Hino para Or
questra” (1923); “Diverti
mento” (1923); “Quodlibet” 
(1924); etc. Abandonando, 
porém, as concepções de 
vanguarda, retomou o siste
ma tonal e as funções meló
dicas, o que o levaria defini
tivamente às músicas cênicas. 
Assim compôs músicas para 
o balé infantil russo que vi
sitava Berlim e, em 1926, 
trabalhou com o poeta ex- 
pressionista Georg Kaiser, na 
realização da ópera “Der 
Protagonist” (“O Protagonis
ta”). Nessa época, entrou em 
contato com o dramaturgo 
Bertolt Brecht, com quem 
passou a realizar uma série 
de peças, dando a forma de
finitiva a sua arte, cuja pri
meira manifestação seria 
“Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny” (“Ascensão e 
Queda da Cidade de Maha
gonny”, 1927). Seguiram-se 
“Die Dreigroschenoper” (“A

Watt, James —  
Weill, Kurt



Ópera dos Três Vinténs”,
1928); “Happy End” (“Final 
Feliz”, 1928); “Der Jasager” 
(“Aquele que Diz Sim”, 
1930); “Die Sieben Todsiin- 
den” (“Os Sete Pecados Ca
pitais”, 1933); etc. Musicou 
também as peças “Die Biirgs- 
chaft” (“A Canção”, 1932), 
de Caspar Nehrer, e “Der 
Silbersee” (“O Lago de Pra
ta” , 1933), de Georg Kaiser. 
Com a ascensão de Hitler, 
por ser judeu e antinazista, 
foi perseguido, exilando-se 
na França em 1933, depois 
em Londres e, por fim, nos 
Estados Unidos (1935). Mas 
prosseguiu seus trabalhos, 
sempre ligado ao teatro: “The 
Eternal Road” (“A Estrada 
Eterna”, 1935); “A Kingdom 
for a Cow” (“Um Reino pa
ra uma Vaca”, 1935); “Kni
ckerbocker’s Holiday” (“Fe
riado de Knickerbocker”,
1938); “Lady in the Dark” 
(“A Dama no Escuro”, 
1942); “One Touch of Ve
nus” (“Um Toque de Vé
nus”, 1946); “Lost in the 
Stars” (“Perdido nas Estre
las”, 1949); etc. Compôs ain
da a trilha sonora do filme 
“Street Scene” (“Cena de 
Rua”, 1947), de Elmer Rice. 
Levando até as últimas con
seqüências sua concepção po
pular e comunicativa de mú
sica, utilizou diversos temas 
musicais, desde a lírica e a 
jazzística até a dos salões 
de dança. Destacam-se ainda 
as músicas que compôs para 
as peças “Naund” (1926); 
“Royal Palace” (1927); “Der 
Zar Làsst sich Photographie- 
ren” (“O Czar Deixou-se Fo
tografar”, 1928).

Welles (Orson)

V. Welles, Orson, Enciclopé
dia Abril (vol. XII)

Wellington (Arthur 
Wellesley, duque de)

Militar e estadista inglês de 
origem irlandesa (Dublin, 
1769 — Walmer Castle, 
Kent, 1852). Após os estudos 
em Eaton, ingressou na Es

cola Militar de Pignerol, em 
Angers, França. Em 1787, 
entrou no Exército inglês; e, 
em 1796, já no posto de co
ronel, foi enviado à índia, 
onde se destacaria nas cam
panhas contra Tippoo Sahib, 
sultão de Mysore, sendo no
meado para o supremo co
mando militar e político da 
região. Em 1801, participaria 
ativamente das guerras con
tra os Mahrattas. Retornando 
à Europa em 1§03, elegeu-se 
ao Parlamento por Rye e, no 
ano seguinte, foi nomeado 
secretário da Irlanda. Ao 
eclodir a guerra na penín
sula Ibérica (1808), coman
dou, na qualidade de tenente- 
general, as tropas contra os 
franceses, chefiados por Ju- 
not. Após derrotar este últi
mo nas batalhas de Roliça 
e Vimieiro, desencadeou no
va série de lutas contra os 
franceses, expulsando-os do 
território espanhol em 1813. 
As lutas prosseguiriam no 
solo francês, e, após as ba
talhas de Bayonne e Toulou- 
se, a paz seria proclamada. 
Wellesley, já com o título de 
duque de Wellington, foi en
viado à França para firmar 
o Tratado de Paris (1814). 
Em 1815, participou do Con
gresso de Viena e, com a 
fuga de Napoleão para a 
ilha de Elba, foi-lhe confia
do, junto com Blücher, o 
comando das tropas aliadas 
que invadiriam a França pelo 
norte, onde se concentravam 
as forças napoleônicas. Deu- 
se então a batalha de Water- 
loo, que, após quatro dias 
de luta, marcaria a queda 
definitiva de Napoleão. Con
quistada Paris, Wellington 
recebeu o título de príncipe 
de Waterloo, a Ordem do 
Espírito Santo de Luís XVIII 
e as terras do rei da Ho
landa, além de ser nomeado 
comandante do exército de 
ocupação. Permanecendo nes
se cargo até 1818, defendeu, 
contra os aliados, a restau
ração dos Bourbon, e advo
gou a unidade francesa. Gra
ças a seu prestígio militar, 
desempenhou importante pa
pel político. Em 1822, re
cebeu a missão de participar 
do Congresso de Verona. 
Ocupou ainda vários cargos 
públicos, entre os quais o de 
primeiro-ministro (1828/30), 
quando defendeu a emanci
pação dos católicos.

Wells (Herbert George)

Escritor inglês (Bromley, 
Kent, 1866 — Londres,
1946). De origem humilde, 
trabalhou desde cedo. Prati
camente autodidata, aos de
zoito anos recebeu auxílio do 
Estado para ingressar na

Normal School of Science, 
onde estudaria biologia com 
T. H. Huxley. Formado em 
ciências pela Universidade de 
Londres em 1888, empregou- 
se como professor e, simul
taneamente, passou a escre
ver manuais didáticos e a 
colaborar ’em alguns perió
dicos. Em 1895, publicou seu 
primeiro romance, “The Ti
me Machine” (“A Máquina 
do Tempo”), que alcançou 
grande e imediato sucesso. 
Seguiu-se uma série de obras 
que, ao lado das de J. Verne, 
são consideradas pioneiras 
do gênero ficção científica: 
“The. Wonderful Visit” (“A 
Visifa Maravilhosa”, 1895); 

JKíHê Island of Dr. Moreau” 
f vA Ilha do Dr. M oreau”, 
1895); “The Invisible M an”, 
(“O Homem Invisível”, 1897); 
“The War of the Worlds” 
(“A Guerra dos Mundos”,
1898), etc. No entanto, ao 
contrário de seu contempo
râneo Verne, Wells, ao mes
mo tempo que prenunciava 
uma nova e fantástica era, 
marcada pelo aparecimento 
de fonógrafos, rádios, dirigí
veis, tanques e viagens espa
ciais, introduziu, em suas 
obras, os problemas sociais 
de seu tempo. Em 1900, pu
blicou “Love and Mr. Le
wisham” (“O Amor e o Sr. 
Lewisham”), onde, abando
nando a fantasia científica, 
abordou realisticamente os 
problemas da classe média 
baixa, com a qual se identi
ficava. Em 1903, manifestan
do sua adesão ao socialismo, 
filiou-se à Sociedade Fabia
na. Mas, discordando dos 
fabianos, logo se afastou da 
organização: não acreditava 
na luta de classes como mo
tor da história, mas unica
mente na educação científica 
a fim de alcançar o bem- 
estar e a felicidade através 
do desenvolvimento tecnoló
gico e do incremento da pro
dução. Assim, em “A Mo
dern Utopia” (“Uma Utopia 
Moderna”, 1905), defendia o 
controle da sociedade por 
aqueles que hoje são chama
dos “tecnocratas”. Durante a 
Primeira Guerra Mundial, 
publicou vários livros abor
dando os problemas do con
flito. Menos otimista em re
lação ao progresso natural do 
homem (que havia sustenta
do, baseando-se no darwinis- 
mo), por essa época Wells 
passaria a adotar certo tipo 
de transcendentalismo filosó
fico, registrado nas obras 
“God: The Invisible King” 
(“Deus: o Rei Invisível” , 
1917); “The Soul of a Bis
hop” (“A Alma de um Bis
po”, 1917); “The Undying 
Fire” (“O Fogo Im ortal” ,
1919). Por outro lado, coe-



rente com sua visão do pa
pel da difusão da ciência na 
mudança do mundo, escre
veu “The Outline of Histo
ry” (“História Universal” , 
1920), “The Science of Li
fe” (“A Ciência da Vida”,
1929), em colaboração com 
seu filho George Philip e com 
Julian Huxley; e “The Work, 
Wealth and Happiness of 
Mankind” (“A Construção do 
Mundo”, 1922). Profunda
mente pessimista no período 
final de sua vida — as obras 
“The Croquet Player” (“O 
Jogador de Croquet”, 1936), 
“The Brothers” (“Os Ir
mãos”, 1938) e “The Holy 
Terror” (“O Terror Sagra
do”, 1939) abordam os pe
rigos do futuro —, com a 
eclosão da Segunda Guerra 
Mundial Wells perderia com
pletamente a fé na humani
dade. Dentro dessa perspec
tiva, escreveu “Homo Sa
piens” (“O Destino da Espé
cie Humana”, 1939) e “Mind 
at the End of its Tether”, 
(“A Mente Esgotada”, 1945). 
Como obra de divulgação 
mais popular, Wells havia 
publicado “A Short History 
of the W orld” (“História 
Universal Abreviada” , 1922), 
que, na edição revista e am
pliada de 1946, passou a in
cluir, além de “Mind at the 
End of its Tether”, um pe
queno capítulo intitulado 
“The Present Outlook for 
Homo Sapiens” (“As Pers
pectivas Atuais para o Ho
mem”), que começava di
zendo “Não é um exagero 
dizer que a humanidade 
atual, como espécie, está 
louca e nada é tão urgente 
para nós quanto a recupera
ção de nosso controle men
tal”. Deixou ainda vasta bi
bliografia contendo ficção 
científica, contos, escritos 
políticos, etc.

Wertheimer (Max)

Psicólogo e filósofo austría
co de origem tcheca (Praga, 
1880 — Nova York, 1943). 
Desde jovem interessou-se 
por problemas relativos à 
pedagogia, música, filosofia e 
ciência. Em 1900, ingressou 
na Universidade de Praga a 
fim de estudar direito, curso 
que abandonaria um ano de
pois. Interessava-lhe, então, 
a filosofia do direito e, em 
particular, a psicologia da 
testemunha. Assim passou a 
estudar psicologia na Univer
sidade de Berlim e, a partir 
de 1903, na Universidade de 
Würzburg. Doutorou-se em 
1904, com a tese “Psichologis- 
che Tatkestandsdiagnostik” , 
(“Diagnóstico Psicológico dos 
Fatos”), na qual apresentou 
o detetor de mentiras que

inventara e a técnica de as
sociação das palavras. Pros
seguindo seus estudos em 
Praga, Berlim e Viena, Wer
theimer passou a se interes
sar pela psicologia em geral, 
ao mesmo tempo que critica
va a dissociação entre aquela 
ciência e o cotidiano, defen
dendo a necessidade de de
senvolver métodos que não 
implicassem a mudança ou 
mesmo a destruição de um 
fenômeno psicológico. Seus 
estudos sobre música e a 
psicologia das crianças retar
dadas e dos povos ditos “pri
mitivos” levaram-no a achar 
que um fenômeno só poderia 
ser conhecido enquanto uma 
estrutura organizada, cujas 
partes desempenham um pa
pel, uma função no todo. 
Nascia, assim, a teoria da 
Gestalt. Para solidificar es
sas idéias, Wertheimer pas
sou a realizar experiências 
sobre a percepção, área con
siderada a mais exata- da psi
cologia. Em 1910, observan
do uma série de linhas atra
vés do estroboscópio, perce
beu que sua configuração e 
movimento se alteravam con
forme a variação do tempo. 
Wertheimer, agora assistido 
por Koffka e KÒhler, passou 
a realizar novas experiências 
a fim de construir um es
quema explicativo desse mo
vimento aparente (denomina
do “Phi phenomenon”). Os 
resultados da pesquisa se
riam relatados em 1911, no 
Congresso de Psicologia, pro
vocando um grande impacto. 
Entre 1916 e 1929, Werthei
mer lecionaria na Universi
dade de Berlim e, a partir de 
1929, na de Frankfurt. Insta
lando-se nos Estados Unidos, 
após a ascensão de Hitler, 
tornou-se professor da New 
School for Social Research 
de Nova York, cargo que 
manteria até a morte. Instau- 
rador de uma nova concep
ção de psicologia, que tam
bém repercutiria no domínio 
da filosofia, da matemática e 
da lógica, Wertheimer escre
veu “Musik der W edda” (“A 
Música dos Vedas” , 1910); 
“Experimentale Studien über 
das Sehen von Bewegung” 
(“Estudos Experimentais sò- 
bre a Percepção do Movi
mento” , 1912); “Untersu- 
chungen zur Lehre von der 
Gestalt” (“Indagações sobre 
a Doutrina da Gestalt”), 
e editou, com Koffka e Koh
ler, entre outros, o periódico 
“Psychologische Forschung” 
(“Pesquisa Psicológica”).

Wesley (John)

Teólogo e pastor protestante 
inglês (Epworth, Lincoln, 
1703 — Londres, 1791). Fi

lho do religioso Samuel Wes- 
ley, em 1720 ingressou na 
Christ Church de Oxford, a 
fim de seguir a carreira re
ligiosa. Formado em 1725, 
ordenou-se três anos depois. 
Por esta época, seu irmão 
Charles Wesley (1707-1788) 
reunira em Oxford um gru
po de jovens conhecido como 
“Holy Club”, o qual se de
dicava à leitura da Bíblia e 
de autores clássicos. Partici
pando desse grupo — tam
bém denominado “Metodis
ta”, por suas reuniões me
tódicas — John logo se tor
nou seu líder. Mais tarde, o 
grupo passou a realizar tra
balhos assistenciais, visitan
do os doentes e os presos, 
ao mesmo tempo que se de
dicava à oração e à medita
ção. Em 1735 — após a or
denação de Charles — os 
irmãos Wesley foram envia
dos à Geórgia, nos Estados 
Unidos, para evangelizar os 
colonos e os índios. Em 
maio de 1738, novamente na 
Inglaterra, John teve uma 
experiência mística, através 
da qual sentiu sua fé abso
luta em Cristo. A partir daí, 
passou a pregar em todas as 
igrejas que lhe abriam as 
portas e também ao ar livre. 
Fundou uma pequena socie
dade que se reunia às quar
tas-feiras, retomando o me- 
todismo dos tempos de Ox
ford. Devido a uma série 
de divergências doutrinárias, 
Wesley abandonaria o grupo 
em 1740. Formou-se então 
uma nova sociedade que, 
subdividida em vários gru
pos, passaria a observar os 
costumes dos cristãos primi
tivos. A instituição expandiu- 
se por toda a Inglaterra e 
também nos Estados Unidos, 
obrigando seu fundador a 
realizar constantes viagens. 
Ele enviou também seus au
xiliares aos Estados Unidos, 
a fim de dirigir os trabalhos 
da organizaçao nas colônias. 
Em 1784, a sociedade adqui
riu finalmente um estatuto 
legal, adotando oficialmente 
a denominação “Metodista”. 
John Wesley deixou numero
sas obras, desde gramáticas 
e dicionários até compêndios 
de história, lógica, etc., 
além de escritos religiosos e 
“Diários”. Editou, a partir 
de 1789, o periódico “Armi- 
nian Magazine”, incorpora
do, após sua morte, ao “Me- 
thodist Magazine” . Além dis
so, em colaboração com seu 
irmão Charles — considerado 
o maior compositor de hinos 
entre os metodistas (autor de 
aproximadamente 65Ò0 obras) 
—, escreveu grande número 
de músicas religiosas, reuni
das, postumamente, em vá
rios volumes.

Welles, Orson 
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Wheatstone (Charles)

Físico inglês (Gloucester, 
1802 — Paris, 1875). Du
rante sua juventude traba
lhou numa loja de instrumen
tos musicais, os quais, mais 
tarde, passaria a fabricar. 
Interessado em acústica desde 
essa época, publicou, em 
1823, um trabalho sobre as 
experiências que realizara 
com o som. Em seguida dedi
cou-se ao estudo da resso
nância das colunas de ar e 
da transmissão sonora atra
vés dos condutores sólidos 
lineares. Essas pesquisas cul
minariam com a invenção, 
em 1831, do alto-falante. 
Posteriormente tornou-se pro
fessor de física no King’s 
College de Londres, mas 
abandonou logo a carreira, 
considerando-a incompatível 
com o prosseguimento de 
seus estudos. Realizou tam
bém experiências relativas à 
óptica, medindo a velocidade 
da luz através de um espe
lho rotativo. Em 1837, pu
blicou, no “Quartely Jour
nal of Science”, um traba
lho sobre acústica, onde 
apresentou o caleidoscópio 
fônico que inventara. Este 
aparelho seria o ponto de 
partida da acústica óptica. 
Sempre dedicado a inven
ções, criou, em 1838, o es
tereoscópio e um telégrafo 
de mostrador. Foi também 
responsável por vários aper
feiçoamentos na telegrafia: 
introduziu os relés, o telé
grafo impressor, um criptó- 
grafo praticamente indecifrá
vel, etc. Mas sua principal 
contribuição à física seria a 
invenção, em 1844, de um 
aparelho — a ponte de 
Wheatstone — destinado a 
medir a resistência dos con
dutores elétricos. Foi ainda 
inventor do pseudoscópio, do 
pantômetro, do reostato, 
e deixou vários trabalhos, en
tre os quais “A Fisiologia da 
Visão” ; “O Microscópio Bi
nocular” ; “A Progressão Arit
mética”, “Telégrafo Automá

tico” ; e artigos nos periódi
cos “Philosophical Magazi
ne” e “Journal of the Royal 
Institution”.

Whistler (James Abbott 
McNeill)

Pintor norte-americano (Lo
well, Massachusetts, 1834 — 
Londres, 1903). Filho de um 
engenheiro militar, estudou 
na Academia Militar de West 
Point, em Nova York. Op
tando, porém, pela carreira 
artística, viajou, em 1855, à 
Europa, instalando-se em Pa
ris, onde estudaria com Char
les Gleyre. Em 1859, trans
feriu-se para Londres, apre
sentando suas obras na 
Royal Academy desde 1860. 
Sua fama cresceu a partir de 
1863, quando exibiu o qua
dro “White Girl” (“Menina 
Branca”) no Salon des Re- 
fusés. Esta obra, com o sub
título “Symphony in White 
n ° (“Sinfonia em Branco, 
n.° 1”), já prenunciava a 
preocupação posterior do 
artista, que se manifestaria 
definitivamente a partir de 
“Cena de Família ao Piano” 
(1867). Interessava-lhe, então, 
menos o objeto de represen
tação que a harmonia e com
binação das cores e tonali
dades. A série de “Notur
nos” é o melhor exemplo 
dessa concepção. Presidente 
da Royal Society of British 
Artists a partir de 1886, 
Whistler deixou também os 
escritos “Ten O’Clock” (“Dez 
Horas”, 1880), conferência 
onde sintetiza suas posições 
sobre o Naturalismo e a ana
logia de suas obras com a 
música, e “The Gentle Art 
of Making Enemies” (“A 
Fina Arte de Fazer Inimi
gos” , 1890), resposta a seus 
críticos. Entre suas obras des
tacam-se ainda: “Symphony 
in White n.° 3” (1859); “Mrs. 
George Washington Whis
tler” (1872), seu mais famo
so quadro; “Thomas Carly
le” e “Miss Cicely Alexan
der” (1873); “Yellow Buskin” 
(1878); “Sarasate” (1884).

Whitehead (Alfred North)
Filósofo e matemático inglês 
(Ramsgate, Kent, 1861 — 
Cambridge, Massachusetts,
1947). Filho de um pastor 
protestante, em 1880 ingres
sou no Trinity College de 
Cambridge, onde se dedicou 
aos estudos de matemática, 
principalmente no que se re
feria a sua fundamentação 
lógica. Professor desta escola 
a partir de 1903, colaborou 
com seu aluno Bertrand Rus
sell na preparação de “Prin
cipia Mathematica” (“Princí
pios de Matemática”, 1910/ 
13). Nessa obra — que se

tornaria um dos pontos de 
partida da lógica moderna — 
demonstrou a dedução lógica 
dos princípios matemáticos. 
A partir de 1910, passou a 
lecionar na Universidade de 
Londres, e começou a fazer 
pesquisas sobre novas no
ções da filosofia da ciência 
(tais como vibração energé
tica das moléculas, teoria do 
campo, etc.), introduzidas na 
física. Assim, escreveu “An 
Enquiry Concerning the 
Principies of Natural Know- 
ledge” (“Uma Investigação 
acerca dos Princípios do Co
nhecimento Natural”, 1919) e 
“The Concept of Nature” 
(“O Conceito de Natureza”,
1920), nos quais considerou 
a natureza enquanto eventos 
que se manifestam segundo 
padrões recorrentes, cuja 
forma e propriedade seriam 
os “objetos”. Estes, por sua 
vez, estariam fundados em 
um padrão uniforme, garan
tindo, assim, a homogenei
dade da natureza. Essas con
cepções levaram-no a apre
sentar, no livro “The Princi
pie of Relativity” (“O Prin
cípio da Relatividade”, 1922), 
uma solução alternativa à 
teoria da relatividade de 
Einstein. Ao contrário deste, 
e em conformidade com seu 
esquema lógico-matemático, 
Whitehead considerou o es
paço uma extensão unifor
me. A partir de 1924, pas
sou a ocupar a cadeira de 
filosofia na Universidade de 
Harvard, nos Estados Uni
dos; e sua preocupação vol
tou-se para a metafísica, es
tabelecendo uma concepção 
do universo que seria a so
ciedade das sociedades, isto 
é, um nexo de entidades. As 
múltiplas sociedades estariam, 
por sua vez, agrupadas se
gundo um interesse domi
nante. A -ampliação dessas 
noções acabaria por levar 
Whitehead ao domínio da 
teologia naturalista, conce
bendo a ordenação do uni
verso como “natureza pri
mordial de Deus”. Deixou 
várias obras, destacando-se 
“Science and the Modern 
World” (“A Ciência e o 
Mundo Moderno” , 1925); 
“Religion in the Making” 
(“O Nascimento da Reli
gião”) e “The Aims of Edu- 
cation” (“Os Objetivos do 
Ensino”), de 1926; “Symbo- 
lism: its Meaning and Effect” 
(“Simbolismo: seu Significa
do e Efeito” , 1927); “Process 
and Reality” (“Processo e 
Realidade” ) e “The Function 
of Reason” (“A Função da 
Razão”), de 1929; “Adventu- 
res of Ideas” (“Aventuras de 
Idéias”, 1933); “Modes of 
Thought” (“Modos de Pen
samento” , 1938).



Whitman (Walter, 
dito Walt)

Poeta norte-americano (West 
Hills, Long Island, Nova 
York, 1819 — Camden, No
va Jersey, 1892). Descendente 
de família pobre, aos doie 
anos tornou-se aprendiz nu
ma tipografia; aos dezoito 
era professor primário no in
terior de Long Island e, em 
1838, tornou-se jornalista. 
Editor de um jornal de No
va York aos 23 anos de ida
de, em 1848 passou a editar 
o “Brooklin Eagle” , do qual 
seria demitido por ter m a
nifestado posições antiescra- 
vagistas. Instalou-se então 
em Nova Orleans. Durante 
todo esse período, recolheu 
material para sua obra poé
tica, publicando poesias e 
contos em periódicos. Em 
1855, apareceu a primeira 
edição, financiada pelo pró
prio autor, de “Leaves of 
Grass” (“Folhas de Relva”), 
contendo doze poemas. A 
segunda edição, aumentada, 
apareceu no ano seguinte. 
Por essa época, Whitman 
empregou-se como editor no 
jornal “Brooklin Times”. Em 
1862, assistiu a batalhas da 
Guerra Civil, na frente de 
Virgínia. Dessa experiência 
resultariam os poemas do vo
lume “Drum-Taps” (“Rufo 
dos Tambores”, 1865). Após 
a guerra empregou-se no De
partamento do Interior. Seus 
superiores, porém, ao desco
brirem que ele era autor de 
poesias “obscenas”, demiti- 
ram-no. Em seguida, com a 
ajuda de amigos, Whitman 
conseguiu o cargo de procu
rador geral, permanecendo 
nesse posto até 1873, quan
do, vítima de uma paralisia, 
recolheu-se em Nova Jersey, 
dedicando-se exclusivamente 
a suas atividades literárias e, 
principalmente, às reedições, 
sempre aumentadas, de “Lea
ves of Grass” . Escrevendo 
em versos livres, dono de 
um estilo direto e patriótico 
em suas primeiras obras, 
transcendental e metafísico 
na última fase, ora erótico,

ora singelo, Whitman influ
enciaria profundamente os 
escritores da época. Escreveu 
ainda: “Passage to índia” 
(“Passagem para a índia” , 
1871); “Specimen Days” 
(“Dias Exemplares”, 1822).

Wiene (Robert)

Cineasta alemão (Sasku, Sa- 
xônia, 1881 — Paris, 1938). 
Filho do ator tcheco Cari 
Wiene, dedicou-se ao teatro, 
tornando-se ator profissional 
em Dresden. Mais tarde ins
talou-se em Berlim, onde pas
sou a escrever e dirigir pe
ças. Em 1914, iniciou-se no 
cinema, dirigindo o filme 
“Arme Eva” (“Pobre Eva”). 
Em seguida realizou “Das 
Cabinet des Dr. Caligari” (“O 
Gabinete do Dr. Caligari”, 
1919), considerado um dos 
grandes clássicos do cinema 
e o ponto de partida da es
cola expressionista. Em 1920, 
tentou repetir, porém inutil
mente, o sucesso anterior 
com o filme “Genuine”. Se- 
guiram-se vários filmes, de 
pouca importância: “Raskol- 
nikoff” (1923), adaptação de 
“Crime e Castigo”, de Dos- 
toiévski; “I. N. R. I.” (1924), 
uma versão dos Evangelhos; 
“Orlacs Hande” (“As Mãos 
de Orlac” , 1925); “Ultima- 
tum ” (1938); etc.

Wiener (Norbert)

V. Wiener, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Wilde (Oscar Fingall 
OTlahertie Wills)

Escritor inglês de origem 
irlandesa (Dublim, 1854 — 
Paris, 1900). Realizou seus 
estudos no Trinity College de 
Dublim, e, em 1874, ingres
sou no Magdalen College de 
Oxford. Premiado por seu 
poema “Ravenna” , em 1878, 
tornou-se conhecido como es
critor. Ao mesmo tempo, por 
suas tendências homossexuais 
e seus costumes, excêntricos 
para a época — cabelo com
prido, roupas vistosas, gosto 
por flores e porcelana azul 
—, foi, freqüentemente, ob
jeto de sátiras. Em 1882, via
jou para os Estados Unidos, 
onde realizou conferências 
sobre o pré-rafaelismo. No 
mesmo ano, escreveu a peça 
“Vera”. Regressando à Eu
ropa, instalou-se em Paris. 
Em 1888,publicou “The Hap- 
py Prince and Other Tales” 
(“O Príncipe Feliz e Outros 
Contos”), seguido de “Lord 
Arthur Savile’s Crime and 
Other Stories” (“O Crime de 
Lord Arthur Savile e Outras 
Histórias” , 1891); “The Pic-

ture of Dorian Gray” (“O 
Retrato de Dorian Gray”,
1891); e a coletânea de con
tos “A House of Pomegra
nates” (“Uma Casa de Ro
m ãs”, 1892). Destacou-se 
também como dramaturgo, 
com as comédias “Lady Win
dermere’s Fan” (“O Leque de 
Lady Windermere”, 1892); 
“A Woman of no Im portan
ce” (“Uma Mulher Sem Im 
portância”, 1893); “An Ideal 
Husband” (“Um Marido 
Ideal”, 1895); e “The Im 
portance of Being Ernest” , 
1895 (o título faz um troca
dilho no uso do nome Ear
nest — “Ernesto”, ou “sé
rio”, “honesto”). Todas es
sas peças satirizavam, atra
vés do absurdo, os costumes 
da Era Vitoriana. O amora- 
lismo manifesto nessas obras 
tornou-se acentuado na pe
ça “Salomé” (1893), interdi
tada na Inglaterra. Casado 
desde 1884, Wilde teve dois* 
filhos. Mas simultaneamente 
mantinha uma ligação com o 
jovem Alfred Douglas. Isso 
o levaria, em 1895, à conde
nação a dois anos de traba
lhos forçados por corrupção 
de menor. Depois disso, aba
lado moral e fisicamente, 
adotou o nome de Sebas
tian Malmoth, mas logo vi
ria a falecer, deixando as 
obras “The Ballad of Reading 
Gaol” (“Balada do Cárcere 
de Reading”, 1898) e “De 
Profundis” (1905), onde rela
ta suas experiências na pri
são. Escreveu ainda “Poems” 
(“Poemas”, 1881); a peça 
“The Duchess of Padua” (“A 
Duquesa de Pádua”, 1891); 
e “The Soul of Man under 
Socialism” (“A Alma do Ho
mem sob o Socialismo”,
1892), em que expõe idéias 
anarquistas.

Williams (William Carlos)

Escritor norte-americano (Ru
therford, Nova Jersey, 1883
— id., 1963). Estudou na 
Suíça, na França e em N o
va York, antes de se formar 
em medicina pela Universi
dade da Pensilvânia (1906). 
Trabalhou como interno em 
Nova York e especializou-se 
em pediatria na Universida
de de Leipzig, Alemanha. 
Estreando na literatura com 
o volume “Poems” (“Poe
mas”, 1909), dedicou-se in
tensamente a essa atividade, 
sem nunca abandonar a car
reira médica. Publicou suces
sivamente os volumes de poe
sia: “The Tempers” (1913); 
“Al Que Quiere” , (1917); 
“Kora in Hell” (“Kora no 
Inferno”, 1920); “Sour G ra
pes” (“Estão Verdes”, 1921); 
e “Adam & Eve & the Ci-

Wheatstone, Charles 
Williams, William 
Carlos



ty” (“Adão & Eva & a Ci
dade”, 1936), nos quais, num 
estilo singular, exprimia suas 
sensações diretas do mundo. 
Considerados sua obra-prima, 
os cinco volumes de “Pater- 
son” (1946/58) apresentam, 
sob forma épica e dramati
zando a cidade de Paterson 
(Nova Jersey), sua visão dos 
Estados Unidos e seu povo. 
Deixou também grande nú
mero de romances, entre os 
quais se destaca a trilogia 
composta por “White Mule” 
(“Mula Branca” 1937); “In 
the Money — White Mule, 
Part I I” (“Cheio de Dinhei
ro — Mula x Branca, Parte 
II” , 1940); e “The Build-up” 
(“A Preparação”, 1952). Es
creveu ainda “The Great 
American Novel” (“O Gran
de Romance Americano”,
1923) e “Make Light of I t” 
(“Não Leve Isso a Sério” , 
1950), além de uma autobio
grafia (1951).

Wilson (Charles Thomson 
Rees)

Físico escocês (Glencorse, 
perto de Edimburgo, 1869 — 
Carlope, 1959). Estudou no 
Owens College de Manches- 
ter e no Sidney Sussex Colle
ge de Cambridge. Em seguida 
ingressou no laboratório de 
Cavendish, onde estudaria 
sob a orientação de Max
well. Em 1900, passou a le
cionar física em Cambrid
ge e foi eleito membro da 
Royal Society. Investigou 
principalmente a eletricidade 
atmosférica e núcleos de con
densação, concluindo que es
tes, provocados pela satura
ção da atmosfera, são partí
culas eletricamente carrega
das ou íons. Construiu en
tão a câmara de condensa
ção (ou câmara de Wilson), 
através da qual a trajetória 
de partículas elétricas torna
va-se visível, possibilitando 
até mesmo o registro foto
gráfico. Através desse apa
relho, que seria utilizado pa
ra o estudo das partículas e 
de sua dinâmica nas colisões, 
Wilson investigou a ioniza
ção produzida por raios X e 
beta. Além disso, estabele
ceu a carga elétrica funda
mental. Recebeu, junto com 
A. H . Compton, o prêmio 
Nobel de física (1927).

Wilson (Thomas Woodrow)

Político norte-americano (Sta- 
unton, Virgínia, 1856 — 
Washington, 1924). Estudou 
direito na Universidade de 
Virgínia e doutorou-se, em 
1886, pela Universidade 
Johns Hopkins. No mesmo 
ano passou a lecionar histó

ria e economia política e, a 
partir de 1890, tornou-se pro
fessor da Faculdade de Prin- 
ceton, da qual seria diretor 
em 1902. Em 1910, foi indi
cado pelo Partido Democrata 
à candidatura para o gover
no de Nova Jersey. Eleito, 
concorreu à presidência da 
República, apresentando um 
programa liberal e reformis
ta. Como presidente, encon
trou uma série de oposições 
a sua política de “expectati
va vigilante” quanto à ques
tão mexicana. Mantendo-se 
em neutralidade no início da 
Primeira Guerra Mundial, 
tentou servir de mediador en
tre os beligerantes. Mas não 
pôde evitar que os interesses 
mexicanos fossem envolvidos. 
Quando a Alemanha passou 
a atacar a marinha mercan
te dos países inimigos e neu
tros, ocorreu o torpedeamen- 
to de vários navios america
nos. Wilson, nessa época re
eleito (1916), rompeu rela
ções com a Alemanha e de
clarou o estado de guerra, 
aprovado pelo Senado e pe
la Câmara (abril de 1917). 
Ao mesmo tempo, con
centrou seus esforços na ob
tenção da paz, e concebeu, 
como meio de sua perpetua
ção, a idéia da Liga das N a
ções. A 8 de janeiro de 1918, 
estabeleceu um acordo de 
catorze pontos — incluindo 
itens sobre restituições, auto
nomia dos povos, desarma
mento e arbitragem interna
cional — como plano ime
diato para a paz. Em outu
bro, os alemães, diante da 
iminência da derrota, acei
taram o plano e propuseram 
o armistício imediato. D u
rante as negociações de paz, 
Wilson viajou pela Europa 
e a criação da Liga das N a
ções foi introduzida no Tra
tado de Versalhes (1919). 
Contudo, a idéia foi recha
çada pelo Senado americano. 
A fim de defender suas po
sições, Wilson realizou uma 
série de viagens pelo país, 
mas, vítima de trombose, foi 
obrigado a interrompê-las. 
Seu prestígio caiu nas elei
ções de 1920, quando seu 
partido foi derrotado pelo re
publicano Harding, adversá
rio declarado da Liga das 
Nações. Afastou-se então da 
vida política. Prêmio Nobel 
de paz (1919), deixou várias 
obras, destacando-se “O Es
tado — Elementos da Polí
tica Histórica e Prática” , 
(1889) e “História do Povo 
Americano” , (1902).

Wittgenstein (Ludwig)

V. Wittgenstein, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Wõhler (Friedrich)

Químico alemão (Escher- 
sheim, perto de Frankfurt-am- 
Main, 1800 — Gõttingen, 
1882). Após estudos nas uni
versidades de Marburgo e 
Heidelberg, formou-se em me
dicina (1823). Dedicando-se à 
química, prosseguiu seus es
tudos no laboratório de Ber
zelius, em Estocolmo. Em 
1825, passou a lecionar em 
escolas técnicas de Berlim, e, 
em 1831, na de Cassei. Em 
1836, foi nomeado professor 
de química da Faculdade de 
Medicina de Gõttingen, per
manecendo na cátedra até a 
morte. Foi responsável por 
uma série de importantes tra 
balhos: isolamento do alumí
nio (1827); descoberta do 
carbeto de cálcio (1862) e sua 
aplicação na preparação do 
acetileno; descoberta do qui
nino; etc. Conseguiu também 
o isolamento do berílio 
(1828), do boro e do silício. 
Realizou, em 1828, a pri
meira síntese de um com
posto orgânico — a uréia 
—, a partir de substâncias 
inorgânicas, o que abalou 
profundamente a doutrina tia 
força vital. Além disso, em
preendeu, em 1837, investi
gações sobre o ácido úrico 
de grande valor para a quí
mica orgânica. Deixou vários 
trabalhos, entre os quais 
merece destaque “Grundriss 
der Chemie” (“Fundamen
tos da Química”, 1831).

Wolfe (Thomas Clayton)

Escritor norte-americano (A- 
sheville, Carolina do Norte, 
1900 — Baltimore, M ary
land, 1938). Recebeu educa- 
cação particular até ingres
sar, em 1916, na Universida
de da Carolina do Norte, 
onde se interessou pelo tea
tro. Em 1920, começou a es
tudar dramaturgia na Uni
versidade de Harvard, e pro
duziu várias peças, entre as 
quais “Welcome to Our Ci
ty” (“Benvindo a Nossa Ci
dade”, 1823). Residindo em 
Nova York desde 1923, to r
nou-se professor de literatu
ra. Seu primeiro romance, 
“Look Homeward, Angel” 
(“Olhe para trás, Anjo”), 
apareceria em 1929. Dando 
livre trânsito à imaginação e 
à fantasia, Wolfe narrou nes
se livro suas recordações de 
infância. Escreveu sucessiva
mente novos volumes, sempre 
tendo sua autobiografia como 
referência: “Of Time and the 
River” (“Do Tempo e o 
Rio”, 1935) e as obras pós
tumas “The Web and the 
Rock” (“A Rede e o Roche
do” , 1939) e “You Can’t Go



Home Again” (“Você não 
Pode Voltar para Casa”, 
1940), com as quais satirizou 
o ambiente metropolitano. 
Deixou também “From Death 
to Morning” (“Da Morte à 
M anhã”, 1935), coletânea de 
peças, e “The Story of a N o
vel” (“A História de um Ro
mance”, 1936), memórias.

Wolff (Kaspar Friedrich)

Anatomista e fisiólogo ale
mão (Berlim, 1733 — São 
Petersburgo, 1794). Traba
lhou primeiro como médico 
militar, passando posterior
mente a ministrar aulas par
ticulares de medicina e pa
tologia em Berlim; a seguir, 
foi lecionar anatomia e fi
siologia em São Petersburgo 
(atual Leningrado, na Rús
sia), dedicando-se intensa
mente à pesquisa. A “Theo- 
ria Generationis” , tese de dou
toramento de W olff (1759), 
forneceu os fundamentos da 
moderna embriologia. Par
tindo de premissas de natu
reza puramente filosófica, 
Wolff afirmou que todas as 
partes do organismo se for
mam de tecido indiferen
ciado no embrião. Foi um 
dos primeiros cientistas a 
declarar que o organismo de 
plantas e animais é formado 
de células.

Wollstonecraft Shelley 
(Mary)

Escritora inglesa (Londres, 
1797 — id., 1851). Era fi
lha do escritor e político 
William Godwin e da escri
tora Mary Wollstonecraft. 
Órfã de mãe logo após o nas
cimento, passou a infância 
sob os cuidados da madrasta. 
Aos dezessete anos conhe
ceu o poeta Shelley, com o 
qual fugiu de casa no mesmo 
ano. Numa reunião com 
amigos, propôs-se que cada 
um escrevesse um romance a 
respeito do sobrenatural. M a
ry escreveu “Frankenstein” , 
publicado em 1818. Logo 
após a viagem à Suíça, casou- 
se oficialmente com Shelley, 
o que se tornara possível 
com o suicídio da mulher 
deste. Em 1823, publicou o 
conto histórico “Valperga, or 
The Life and Adventures of 
Castruccio, Prince of Lucca” 
(“Valperga, ou a Vida e as 
Aventuras de Castruccio, 
Príncipe de Luca”); escreveu, 
em seguida, “The Last Man*’ 
(“O Último Homem”, 1826), 
cuja personagem principal foi 
baseada em seu marido; “The 
Fortunes of Perkin W arbeck” 
(“As Fortunas de Perkin 
Warbeck”, 1830); e “Lodore” 
(1835).

W oolf (Virginia)

V. Woolf, Virginia, Enciclo
pédia Abril (Vol. XII)

Wordsworth (William)
Poeta inglês (Cockermouth, 
Cumberland, 1770 — Gras
mere, Westmorland, 1850). 
Em 1787, ingressou no Saint 
John’s College de Cambrid
ge, onde compôs seus pri
meiros versos, inclusive os 
que foram reunidos em “Eve
ning Walk” (“Passeio à Tar
de” , 1793). Formado em 
1791, nesse mesmo ano via
jou para a França, onde se 
tornaria um entusiasta da 
Revolução. Regressando à 
Inglaterra em 1792, publicou, 
no ano seguinte, “Descrip
tion Sketches” (“Esboços 
Descritivos”). Dois anos de
pois conheceu Coleridge, 
com quem publicaria “Lyri
cal Ballads” (“Baladas Líri
cas” , 1798), inaugurando, as
sim, a escola romântica in
glesa, cujos princípios foram 
traçados por Wordsworth no 
prefácio dessa obra. Instala
do em Grasmere desde 1799, 
concluiu, em 1805, o volume 
“Prelude” (“Prelúdio”), que 
só seria publicado postuma
mente em 1850, repleto de 
considerações filosóficas so
bre o homem, a natureza e 
a sociedade. Seguiram-se as 
obras “Poems” (“Poemas”, 
1807), em dois volumes, in
cluindo “Ode to Duty” (“Ode 
ao Dever”) e “Ode on In
timations of Immortality” 
(“Ode sobre os Sentimentos 
da Im ortalidade”); “Excur
sion” (“Excursão”, 1814); 
“White Doe of Rylsto- 
ne” (“A Corça Branca de 
Rylstone” , 1815); “Ecclesias
tical Sketches” , (“Esboços 
Eclesiásticos”, 1822).^ Nessa 
época, W ordsworth já aban
donara seu radicalismo polí
tico e o ceticismo religioso.

Wright (Frank Lloyd)

V. Wright, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Wright (Wilbur)

Inventor norte-americano 
(Millville, Indiana, 1867 — 
Dayton, Ohio, 1912). Sem
pre ligado a seu irmão Or- 
ville (Dayton, Ohio, 1871 — 
id., 1948), fabricou, na ju
ventude, vários brinquedos 
mecânicos. Em 1890, passou 
a editar um semanário, utili
zando o impressor que Or- 
ville construíra; mais tarde, 
os dois irmãos montaram 
uma oficina de bicicletas. 
Interessados em experiências 
com planadores, construíram, 
em 1901, um túnel de vento, 
no qual passaram a investi
gar as leis da aerodinâmica. 
Ao mesmo tempo criaram 
vários modelos de planado
res. Em 1902, começaram a 
construir um biplano muni
do de um motor de quatro 
cilindros, com a potência de 
12 cavalos-vapor. Em 1905, 
o aeroplano, pilotado por 
Wilbur, teria completado um 
vôo circular de 38 minutos, 
percorrendo 39 quilômetros. 
Por esta época, os irmãos 
Wright, tentando comerciali
zar sua invenção, entraram 
em contato com o Exército 
norte-americano e, em segui
da, com o francês. Mal su
cedidos, por não terem reve
lado as especificações do 
aparelho, requereram a pa
tente do aeroplano e, em 
1908, W ilbur dirigiu-se à Eu
ropa, a fim de fazer demons
trações públicas. Nesse ano, 
Orville pilotou o aeroplano 
por lh l5m in e, em 1909, 
realizou demonstrações em 
Fort Myer, Virgínia, após as 
quais a invenção seria com
prada pelo Exército norte- 
americano. Desde então for
mou-se a Companhia Wright, 
primeira empresa no gênero.

Wright Mills (Charles)

Sociólogo norte-americano 
(Waco, Texas, 1916 — 
Nyack, Nova York, 1962). 
Retomando, de um modo sin
gular, as teorias de Marx e 
de Weber, foi um dos mais 
eminentes representantes da 
sociologia progressista e ra
dical dos Estados Unidos. 
Analisou a sociedade moder
na (principalmente a norte- 
americana), caracterizando- 
a pelo uso irracional da ra
zão e por seu grau máximo 
de imoralidade. Essas análi
ses requeriam de um lado o 
abandono do liberalismo 
(que entendia não ter mais 
bases objetivas) e, de outro, 
a revisão total do marxismo 
para a compreensão das re
lações específicas entre as 
várias ordens institucionali
zadas. Nesse sentido, preferiu

Wilson, Charles Thomson 
Rees —
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adotar as noções weberianas 
de determinismo e de classes 
sociais. Acreditando falido o 
papel histórico do proleta
riado, ressaltou a grande im
portância dos intelectuais, 
principalmente dos cientistas 
sociais, e concitou-os a assu
mir essa responsabilidade. 
Combateu aqueles que — 
como Talcott Parsons — usa
vam a teoria sociológica, pa
ra fazer a apologia da ordem 
estabelecida. Escreveu, entre 
outras, as seguintes obras: 
“The New Men of Power: 
America’s Labor Leaders” 
(“Novos Homens do Poder: 
Líderes Operários da Amé
rica” , 1948); “White Collar: 
The New Middle Class” (“A 
Nova Classe Média” , 1951); 
“The Power Elite (“A Elite 
do Poder” , 1956); “The Cau
ses of World War Three” 
(“As Causas da Terceira 
Guerra Mundial” , 1958); 
“The Sociological Imagina
tion” (“A Imaginação Socio
lógica”, 1959); “Listen Yan
kee: The Revolution in 
Cuba” (“A Verdade sòbre a 
Revolução Cubana” , 1960); 
“The Marxists” (“Ó s M ar
xistas”, 1962).

Wundt (Wilhelm Max)

Psicólogo e filósofo alemão 
(Mannheim, Baden, 1832 — 
Grossbothen, perto de Leip
zig, 1920). Ingressou, aos de
zenove anos, na Universida
de de Tübingen, transferin
do-se, um ano depois, para 
a de Heidelberg, onde se de
dicaria aos estudos de me
dicina. Formado em 1856, 
tornou-se professor de fisio
logia. Em 1858, publicou 
“Lehre von den Muskelbe- 
wegungen” (“O Estudo dos 
Movimentos Musculares”), e 
a primeira parte de “Beitra- 
gezur Theorie der Sinnes- 
wahrnehmung” (“Contribui
ção à Teoria da Percepção 
Sensorial”), importante obra 
sobre o tato, concluída em 
1862. Nessa época deu cur
sos sobre a história natural 
do homem e as ciências na
turais, publicando-os com o 
título “Vorlesungen uber die 
Menschen — und Tierseele” 
(“Cursos sobre a Psicologia 
do Homem e dos Animais” , 
1863). Nascia, assim, uma 
nova concepção de psicolo
gia, a experimental, que ele 
denominou “psicologia fisio
lógica” . Seus fundamentos 
seriam indicados em “Grund- 
züge der physiologischen 
Psychologia” (“Elementos de 
Psicologia Fisiológica” , 1873/ 
74). Em 1874, lecionou na 
Universidade de Zurique e, a 
partir do ano seguinte, tor
nou-se professor de filosofia

da Universidade de Leipzig 
da qual seria reitor em 1889 
e onde pôs em prática suas 
idéias. As primeiras expe
riências realizaram-se em 
1879. Sucederam-se novas in
vestigações e estudos, consi
derando as sensações que po
diam ser observadas e descri
tas. Os estudos do limiar da 
sensibilidade permitiam que 
se medisse a força do estí
mulo que provocara a sen
sação, pelo tempo da reação. 
Em 1881, fundou o jornal 
“Philosophische Studien”. Ao 
mesmo tempo, empreendeu 
estudos de filosofia, dos 
quais resultariam os volumo
sos compêndios “Logik”, 
1880/83; “Ethik”, 1886; e 
“System der Philosophie” , 
1889. Além disso, sistemati
zou seus estudos sòbre a his
tória natural do homem em 
“Völkerpsychologie: Eine Un
tersuchung der Entwicklungs
gesetze von Sprache, Mythus 
und Sitte” (“Psicologia das 
Nações: uma Investigação da 
Lei do Desenvolvimento da 
Fala, dos Mitos e dos Costu
mes” , 1906/09).

Wurts (Charles Adolphe)

Químico francês (Wolfisheim, 
Alsácia, 1817 — Paris, 1884). 
Quando cursava a Faculdade 
de Medicina de Estrasburgo, 
foi nomeado chefe de pes
quisas químicas. Diplomou-se 
em 1843 e, no ano seguinte, 
transferiu-se para Paris. Em 
1845, tornou-se assistente de 
Jean B. André Dumas 
na cadeira de quími
ca orgânica da Êcole de Mé- 
dicine, tendo sido também o 
primeiro professor dessa m a
téria na Universidade de 
Sorbonne (1875). Entre 1842 
e 1845, investigou os ácidos 
do fósforo. Descobriu as 
aminas alifáticas (1849), as 
uréias compostas (1851), os 
glicóis e homólogos do áci
do láctico (1855/56); reali
zou a síntese de hidrocarbo- 
netos através da reação de 
haletos de alquila com sódio 
(1855), que ficou conhecida 
como reação de Wurtz. Em 
1867, com Friedrich August 
Kekulé, descobriu a síntese 
do fenol a partir do benze- 
no. Editor de “Anais de F í
sica e Química” , Wurtz dei
xou várias obras, entre as 
quais, “Tratado Elementar de 
Química Médica” (1864/65), 
“Lições Elementares de Quí
mica Moderna” (1866/68), 
“História da Doutrina Quí
mica” (1868), “Teoria dos 
Átomos na Concepção Geral 
do M undo” (1874), “As Teo
rias Atômicas” (1878) e 
“Tratado de Química Bioló
gica” (1884).

Wycliffe ou Wyclif (John)

Teólogo inglês (Hipswell, 
Yorkshire, c. 1330 — Lutter
worth, 1384). Estudou no 
Balliol College, em Oxford, 
e, ordenado padre, passou a 
servir em várias paróquias. 
Nas controvérsias escolásticas 
relacionadas com a questão 
dos universais, adotou a po
sição agostiniana; sobre o 
assunto, escreveu “Summa 
de Ente” (“Suma sobre o 
Ser”, c. 1360/65). Elaborou 
também “Determinatio quae- 
dam de Dominio” (“Uma 
Definição sobre o Domínio”, 
1366?), segundo a qual so
mente teriam direito ao do
mínio aqueles que obtives
sem a graça. Essa doutrina, 
se aplicada, resultaria na ex
clusão de vários religiosos de 
seus domínios e, em particu
lar, na negação do direito pa
pal sobre o reino inglês. As
sim, desde 1374, Wycliffe tor- 
nou-se um instrumento da 
política antipapal do duque 
de Lancaster, que o nomeou 
reitor de Lutterworth e seu 
representante na cúria papal 
de Bruges. Wycliffe profe
riu, em 1376, o discurso “De 
Civili Dominio” (“Sòbre o 
Domínio Civil”), em que de
saprovou a intromissão ecle
siástica na política. Levado 
várias vezes a julgamento, 
conseguiu salvar-se graças a 
sua popularidade e seu pres
tígio político. Mais tarde, 
rompeu seus laços com a hie
rarquia eclesiástica, conde
nando todos os papas. Con
siderava desnecessária a Igre
ja enquanto instituição orga
nizada, valorizando o senti
mento religioso individual. 
Com esse espírito, traduziu 
a Bíblia para o inglês, moti
vo pelo qual é considerado 
fundador da prosa nessa lín
gua. Passou também a pre
gar em inglês. Condenado pe
los teólogos de Oxford, Wy
cliffe pediu a proteção do 
rei. Este, porém, necessitan
do do apoio da Igreja para 
reprimir a revolta dos cam
poneses (1381), abandonou-o 
a sua sorte. Suas obras fo
ram consideradas heréticas e 
Wycliffe foi obrigado a re
tratar-se. Não obstante, con
tinuou a escrever até sua 
morte. Precursor teórico da 
religião nacional da Inglater
ra, Wycliffe deixou numero
sas obras: “Summa Teolo- 
giae” (“Suma da Teologia”); 
“De Oficio Regis” (“Sobre a 
Função do Rei”); “De Eu- 
charistia” (“Sòbre a Euca
ristia”); “Trialogus” (“Triálo- 
go entre a Verdade, a Falsi
dade e a Sabedoria”); e Opus 
Evangelicum” (“Obra Evan
gélica”), que ficou inacabada.



Xenócrates

Filósofo grego (Calcedônia, 
c. 396 a.C. — ?, c. 314 a.C.). 
Discípulo de Platão na Aca
demia, após a morte de seu 
mestre afastou-se de Atenas, 
em companhia de Aristóteles. 
Por volta de 339 a.C., retor
nou à Academia, passando a 
dirigi-la em substituição a 
Espeusipo. Segundo Diógenes 
Laércio, escreveu sessenta 
obras, mas delas só restam 
fragmentos. Sua doutrina — 
relatada principalmente por 
Aristóteles — é o prossegui
mento, sem muita fidelidade, 
do pensamento platônico. As
sim, retomou de seu mes
tre o problema da explica
ção das diversas formas de 
realidade, derivando-as do 
“Uno” e da “díada indeter- 
minável” (ou o “múltiplo”). 
Os números e as figuras geo
métricas seriam a primeira 
dessas derivações, à qual se 
subordinariam as demais. Ao 
mesmo tempo, concebeu o 
universo físico como consti
tuído de três esferas distin
tas: o céu, a terra e os astros 
correspondendo, respectiva
mente, às idéias, às sensar 
ções e a uma esfera inter
mediária entre as duas pre
cedentes. Definindo essas es
feras em termos mitológi
cos, também as chamou de 
“Deus”, “homem” e “demô
nios” ou “astros” . O terceiro 
tèrmo, sendo intermediário, 
seria a garantia da unidade 
e da continuidacfre das coisas. 
Dedicou também grande par
te de suas obras — como o 
“Tratado da Morte” — à 
ética, tendo como ponto de 
partida o naturalismo moral 
e a metriopatia (moderação 
das paixões).

Xenófanes

Filósofo grego (Colofonte, 
Jônia, c. 570 a.C. — ?, c. 528 
a.C.). Provavelmente exilado 
da terra natal após a conquista 
desta pelos persas (546 a.C.), 
viajou pelas cidades gregas, 
principalmente pela Magna 
Grécia (na Sicília). É consi
derado por alguns historia
dores o fundador da escola 
eleática, embora seja duvido
sa sua permanência em Eléia. 
Escrevendo sempre em ver
sos, combateu a tradição re
ligiosa antropomórfica, her
dada de Homero e Hesíodo, 
que atribuía virtudes e vícios 
humanos aos deuses. Falan
do em nome das idéias filo
sóficas desenvolvidas pelos 
pensadores jónicos, Xenófa
nes concebe Deus como o 
Um imóvel, o maior entre 
todos os deuses e homens. 
Essa doutrina seria posterior

mente interpretada como mo- 
noteísta (desde que se consi
dere o “Um” como o “úni
co”) ou panteísta (“Um” no 
sentido de unidade). Ao mes
mo tempo que combatia a 
tradição religiosa, Xenófanes 
também criticava a tradição 
política, negando o ideal do 
guerreiro belo e bom. A ci
dade deveria ser governada 
por sábios. Xenófanes enfa
tizou também o relativismo 
das opiniões fundadas nos 
sentidos, vindo a ser conside
rado um precursor do ceti
cismo. Além disso, encon
tram-se, nos fragmentos que 
restaram de suas obras, algu
mas idéias sobre a cosmolo
gia, segundo as quais os ele
mentos originários do univer
so seriam a terra e a água.

Xenofonte

Historiador, filósofo e mili
tar grego (Atenas, c. 430 a.C.
— Corinto, depois de 355 
a.C.). De família rica e de 
elevado prestígio social, estu
dou com alguns sofistas e 
com Sócrates. Em 406/404 
a.C., Xenofonte participou da 
guerra do Peloponeso, entre 
Atenas e Esparta. Desgostoso 
com a restauração democrá
tica posta em prática em 
Atenas depois da guerra, 
apresentou-se em 401 a.C. 
como mercenário, integrando 
as forças organizadas por 
Ciro, o Jovem, para combater 
seu irmão, Artaxerxes II da 
Pérsia. Derrotado em Cunaxa 
(401 a.C.), Ciro pereceu e 
seu exército dispersou-se. Xe
nofonte comandou a retirada 
dos 10 000 soldados de Ciro, 
entregando ao estratego es
partano os últimos remanes
centes em 399 a.C. De volta 
a Atenas exatamente quando 
Sócrates era condenado a to
mar cicuta, Xenofonte, mal
visto na terra natal não só 
pòr sua amizade com o filó
sofo como também por suas 
ligações com Esparta, teve de 
partir para o exílio. Mais tar
de (ainda em 399 a.C.), ser
viu o exército espartano na 
luta contra os persas. Em 
394 a.C., retornou a Atenas 
acompanhando Agesilau, rei

de Esparta, que submetera os 
atenienses. Considerado um 
traidor, reconquistou a ci
dadania de Atenas quando os 
atenienses se aliaram a Es
parta na luta contra os elea- 
tas. Durante esse período, vi
veu em Cilonte e, após sua 
conquista, em 371 a.C., pelos 
eleatas, instalou-se em Co
rinto, onde morreria. Deixou 
numerosas obras, destacando- 
se “Anábasis” (“A Retira
da”), onde narrou a campa
nha da qual participara. 
Prosseguindo a obra de Tu- 
cídides sobre a guerra do 
Peloponeso, escreveu “Hele- 
nike” (“As Helénicas”), uma 
história da Grécia compreen
dendo o período entre 411 
e 362 a.C. Importantes são 
também seus escritos sobre 
Sócrates. Em “Apomnemo- 
neúmata Sokrátou” (“Memó
rias de Sócrates”), reprodu
ziu os ensinamentos orais do 
mestre, apresentando-o como 
homem de extraordinário ca
ráter moral e um pedagogo 
de princípios morais revolu
cionários. Ao contrário de 
Platão, apresentou um Sócra
tes preocupado com o pro
blema do conhecimento en
quanto voltado para interes
ses práticos, e não especula
tivos. Em “Apologia tou Sok
rátou” (“Apologia de Sócra
tes”) apresentou sua versão, 
bem diferente e mais pobre 
que a de Platão, do julga
mento de seu mestre. Além 
disso escreveu “Symposium” 
(“O Banquete”) e “Oikono- 
mikos” (“O Chefe da Casa”), 
diálogos socráticos; “Kyro- 
paideia” (“A Educação de 
Ciro”), abordando os proble
mas pedagógicos, morais e 
políticos, modelo dos “ro
mances pedagógicos” do Re
nascimento; “Hieron” , sobre 
a tirania; e outras obras re
lativas a agricultura, caçada, 
hipismo, etc. Xenofonte acha
va que o país cuja camada 
dominante se dedicasse a es
se tipo de esportes teria 
maior probabilidade de triun
far na guerra.

Xerxes

Imperador persa (?, c. 519 
a.C. — Susa, 465 a.C.). Filho



de Dario I; foi príncipe re
gente por doze anos, ficando 
a seu cargo a administração 
da Babilônia, antes de suce
der ao pai, em 486 a.C. Nes
se mesmo ano esmagou uma 
revolta no Egito e nomeou 
seu irmão Aquêmenes para 
governar a região. Em se
guida, suprimiu as antigas 
tradições, abolindo o “reino 
de Babel” , fundado no culto 
a Bei, cuja estátua de ouro 
deveria ser tocada pelo rei, 
no início de cada ano. O sa
cerdote que guardava a ima
gem foi assassinado. Também 
renunciou ao título de “rei 
de Babel”, substituindo-o por 
“rei da Pérsia e Média” ou 
“rei das nações”. Essas ati
tudes provocariam duas re
beliões, provavelmente em 
484 e 479 a.C. Na época, 
Xerxes empenhou-se em vin
gar as derrotas sofridas nas 
mãos dos gregos. Assim, a 
partir de 483 a.C., construiu 
um canal através do istmo da 
península de Monte Atos, 
duas pontes sobre o Helespon- 
to e um depósito de provisões 
ao longo da estrada da Trá- 
cia. Em seguida, aliou-se a 
Cartago e conquistou o apoio 
de alguns Estados gregos. Fi
nalmente, em 480 a.C., sua 
esquadra partiu de Sardes, 
vencendo as batalhas iniciais. 
Conquistada Atenas, confi
nou as forças gregas na baía 
de Salamina, onde, por erro 
tático, lutaria em condições 
desfavoráveis, motivando o 
fracasso da expedição. Reti
rou-se, então, para Sardes. Se
guiram-se as derrotas conju
gadas com a sublevação das 
cidades gregas na Ásia, o que 
viria, por fim, selar a real 
ameaça persa sobre a civi
lização grega. Decadência 
moral e política caracteriza
riam o reino no período fi
nal de seu governo. Assassi
nado por Artabano, seu mi
nistro, foi sucedido pelo filho 
Artaxerxes.

Yánez Pinzón (Vicente)
Navegador espanhol (Paios, 
c. 1460 — ?, depois de 1523). 
Entusiasmado com os planos 
de Cristóvão Colombo, que 
pretendia chegar ao Oriente 
pelo Ocidente, financiou uma 
parte da expedição, enquan
to seu irmão Martin Alonso 
Pinzón (Paios, c. 1440 — La 
Rábida, Huelva, 1493) orga
nizava a tripulação. Nessa 
expedição, que resultaria no 
descobrimento da América 
(1492), Vicente Yánez co
mandou a caravela “Nina” e 
seu irmão, a “Pinta”. Regres
sando à Espanha, partiu no
vamente em 1499, comandan
do uma esquadra de quatro 
caravelas. Viajando rumo su

doeste, cruzou o Atlântico e, 
em fevereiro de 1500, atingiu 
a costa que chamou Cabo 
de Santa Maria de la Con- 
solación. Em seguida, contor
nando a costa em direção ao 
norte, descobriu, no mês se
guinte, a desembocadura de 
um grande rio, por éle bati
zado Santa Maria dei Mar- 
Dulce. Após seu regresso, em 
setembro de 1500, foi no
meado governador das terras 
descobertas. Nunca, porém, 
exerceria essa função. Em 
1507, empenhou-se novamen
te em descobrir o caminho 
ocidental para as índias. Via
jando em companhia de Juan 
Díaz de Solís, atingiu o golfo 
de Honduras e descobriu a 
costa de Yucatán. Dois anos 
depois, viajaria para a Amé
rica do Sul, atingindo o es
tuário do Prata. Aceita-se ge
ralmente que os pontos que 
descobrira na expedição de 
1500 sejam o cabo de Santo 
Agostinho e a desembocadu
ra do rio Amazonas. Dessa 
forma, o verdadeiro desco
bridor do Brasil seria Pin
zón, o que é contestado pe
los historiadores portugueses, 
os quais lhe atribuem a des
coberta da Costa de Paria 
e o delta do Orenoco.

Yeats (William Butler)

Poeta e dramaturgo irlandês 
(Dublin, 1865 — Roquebru- 
ne-Cap-Martin, França, 1939). 
Seu pai era um pintor ligado 
ao movimento pré-rafaelista. 
A família de sua mãe tinha 
raízes no campo e no mar; 
assim, Yeats passou a infân
cia e muitas de suas férias 
cm ambiente rural, familiari
zando-se com as lendas po
pulares. Viajou para Londres 
com os pais em 1877, mas 
não se deu bem com o currí
culo escolar normal, prefe
rindo dedicar-se à história 
natural. De 1883 a 1886, es
tudou belas-artes; embora a 
pintura e as artes gráficas 
fossem as atividades em que 
seu pai e seus irmãos se des
tacavam, o jovem William 
preferiu dedicar-se à poesia,

sob o estímulo de Edward 
Dowden e John Todhunter, 
do Trinity College de Du
blin, a quem o pai o apre
sentara. Yeats admirava so
bretudo Spencer e Shelley; e 
revelou essa influência em 
sua primeira coletânea de 
versos: “Mosada” (1886). A 
família de Yeats voltara a Du
blin em 1881, mas viajara 
de novo para Londres em 
1887. Yeats passou a fre
qüentar os círculos literários; 
lançou-se como escritor pro
fissional publicando “The 
Wanderings of Oisin” (“As 
Perambulações de Oisin”, 
1889), “John Sherman and 
Dhoya” (1891), e sua primei
ra peça, “The Countess Cath- 
leen” (“A Condessa Cath- 
leen”, 1892). Foi um dos 
fundadores do Rhymer’s 
Club, uma associação literá
ria. Seu interesse pelo ocul
tismo, pela teosofia e pela 
filosofia oriental se manifes
taria nas obras “The Secret 
Rose” (“A Rosa Secreta”), 
“The Tables of the Law” 
(“As Tábuas da Lei”) e 
“Adoration of the Magi”, 
tòdas publicadas em 1897. 
Paralelamente, desenvolveria 
outra tendência: a do na
cionalismo irlandês; nesse 
sentido colaboraram duas 
mulheres — Maud Gonne, 
que conhecera em 1889 e foi 
o grande amor de sua vida, 
e Lady Isabella Augusta Gre
gory, sua amiga e patrocina
dora. A primeira era toda 
voltada para a ação política, 
enquanto a segunda preocu
pava-se em “elevar a digni
dade da Irlanda”. Yeats to r
nou-se um dos principais 
responsáveis pelo renasci
mento da literatura da Irlan
da, onde se reinstalara desde 
1896. Tornou-se o primeiro 
presidente da Sociedade Lite
rária Irlandesa e, juntamen
te com Lady Gregory e ou
tros, fundou, em 1899, o 
Teatro Literário Irlandês, do 
qual seria diretor até a mor
te. Para “seu” teatro, que 
passaria a chamar-se Abbey 
Theatre, e, a partir de 1924, 
Teatro Nacional da Irlanda, 
Yeats escreveu uma série de 
peças: “The Shadowy Wa
ters” (“As Águas Sombrias” , 
1900), “The H our-glass” 
(“A Ampulheta”, 1903), etc. 
Em 1913, publicou “Poems 
Written in Discouragement” 
(“Poemas Escritos em Desa
lento”) e, no ano seguinte, 
“Responsibilities” (“Respon
sabilidades”), marcando um 
novo período em sua produ
ção literária, influenciado pe
la poesia metafísica. Em 
1917, publicou “The Wild 
Swans at Coole” (“Os Cisnes 
Selvagens em Coole”), segui
do de “Per Amica Silientia

Xenócrates —
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Lunae” (1918); “Four Plays 
for Dancers” (“Quatro Peças 
para Dançarinos” , 1921), 
adaptando o teatro “Nô” ja
ponês; “The Cat and the 
Moon” (“O Gato e a Lua”,
1924), “The Tower” (“A 
Tòrre”, 1928), “The Winding 
Stair” (“A Escada em Espi
ral”, 1929), etc. Em 1$22, 
foi eleito senador do Estado 
Livre da Irlanda. No período 
final de sua vida escreveu 
grandes obras, como “Last 
Poems” (“últim os Poemas”,
1939), e as peças “The Her
ne’s Egg” (“O Ovo da G ar
ça” , 1938), que foi rejeitada 
pelos palcos de Dublin por 
motivos religiosos, “Death of 
Cuchulain” {“A Morte de 
Cuchulain”) e “Purgatory”. 
Prêmio Nobel de literatura 
em 1923, Yeats deixou ainda 
“The Wind among the Reeds” 
(“O Vento entre os Juncos”,
1899), “Seven Poems and a 
Fraigment” (“Sete Poemas e 
um Fragmento”, 1922), “Cal
vary” (“Calvário”, 1930), 
“The Resurrection” (A Res
surreição”, 1931), “The 
Words upon the Window 
Pane” (“As Palavras na Vi
draça”, 1934), “A Full Moon 
in M arch” (“Lua Cheia em 
Março”, 1935); as peças “The 
Celtic Twilight” (“Crepúsculo 
Celta”, 1893), “A Vision” 
(“Uma Visão”, 1925), além 
de ensaios sobre estética, fi
losofia, etc.

Young (Lester Willis, dito 
Lester Pres)

Músico norte-americano (Wo- 
odville, Mississipi, 1909 — 
Nova York, 1959). Filho de 
um músico de parques de di
versão, passou sua infância 
em Nova Orleans e, já aos 
dez anos, começou a tocar 
no conjunto do pai, como 
baterista. Três anos mais 
tarde, passou a estudar sa
xofone; em 1927, deixou o 
conjunto musical da família 
para ligar-se a diversas “jazz- 
bands” . Dono de um estilo 
singular, provocou intensa 
controvérsia entre os músi
cos e aficionados do jazz. 
Young transformou a con
cepção clássica do s^x-tenor, 
abstendo-se do recurso ao 
“vibrato” e produzindo um 
som mais metálico, linhas 
melódicas longas, notas sus
tentadas durante vários com
passos e cortes abruptos, ex
plorando os efeitos do si
lêncio. Em 1935, passou a 
integrar a orquestra de Count 
Basie, começando a gravar 
no ano seguinte. Manteve 
uma ligação amorosa com a 
cantora Billie Holiday, fa
zendo com ela numerosas 
gravações.

Young (Thomas)

Médico e físico inglês (Mil
verton, Somerset, 1773 — 
Londres, 1829). Após os es
tudos de medicina em Lon
dres, Edinburgh e Gottingen, 
foi nomeado professor da 
Universidade de Cambridge 
(1797). Dois anos depois, 
instalou-se em Londres, on
de medicou até 1814, ao 
mesmo tempo que acumu
lava as funções de professor 
de física da Royal Institu
tion (1801/03) e secretário 
estrangeiro dessa sociedade 
(1802/29). Dedicou seus pri
meiros estudos à óptica fí
sica e fisiológica, descreven
do, em 1793, a propriedade 
do cristalino de se acomodar 
conforme a distância focali
zada. Em 1801, desenvolveu 
pesquisas sobre o astigmatis
mo e descobriu o fenômeno 
de interferência luminosa, 
produzida por um aparelho 
que inventara. Ao mesmo tem
po afirmou a teoria ondulató
ria da luz. Precisou também a 
noção de energia, conferin- 
do-lhe um estatuto científico. 
Seus estudos sobre a elasti
cidade dos corpos resulta
riam na dedução do “módulo 
de Young”. Em 1816, inte
grou a comissão incumbida de 
determinar a unidade precisa 
do tempo através de um pên
dulo e, em 1818, tornou-se 
secretário do Bureau des 
Longitudes. Destacou-se tam
bém como egiptólogo, contri
buindo grandemente para a 
decifração de hieróglifos. 
Propôs, nesse campo, que os 
sinais gráficos entre parên
teses seriam caracteres foné
ticos, enquanto que os outros 
seriam ideogramas. Investigou 
os fenômenos de capilarida
de, sensação das cores (teo
ria Young-Helmholtz), etc. 
Deixou várias obras, entre 
as quais “Outlines of Expe
riments and Enquiries Res
pecting Sound and Light” 
(“Sumário de Experiências e 
Investigações a Respeito do 
Som e da Luz” , 1800); 
“Course of Lectures on N a
tural Philosophy” (“Curso de 
Conferências sobre a Filoso-

fia Natural” , 1807); “Re- 
marks on Egypt, on Egyptian 
Papyri and on the Inscrip- 
tions of Rosetta” , (“Observa
ções sobre o Egito, os Papi
ros Egípcios e as Inscrições 
da Pedra de Rosetta” , 1815).

Yrigoyen (Hipólito)
Político argentino (Buenos 
Aires, 1852 — id., 1932). 
Formado em direito em 1870, 
dois anos depois empregou- 
se como comissário de polí
cia. Em 1874, participou da 
revolução mitrista, tomando 
o parti (’o do governo; em 
1876, elegeu-se deputado 
provincial. Em 1880, foi elei
to deputado federal. Parti
cipou ainda ativamente das 
revoluções de 1890 e 1893. 
Figura principal da União 
Cívica Radical, recusou vá
rios convites para integrar o 
governo, sempre em confor
midade com os princípios de 
seu partido, que pleiteava o 
sufrágio popular livre. Pre
gando a abstenção nas elei
ções, Yrigoyen preparou 
uma conspiração que cul
minaria com o fracassado 
movimento de 1905. Em 
1916, participando das elei
ções — pois suas reivindica
ções eleitorais haviam sido 
atendidas —, elegeu-se presi
dente. Seu governo foi m ar
cado por uma série de cri
ses, agravadas pela Primeira 
Guerra Mundial. Manteve a 
neutralidade absoluta em re
lação ao conflito e, interna
mente, adotou a política de 
redução dos gastos públicos e 
a intervenção constante nas 
províncias alegando a ilegiti
midade de seus governos. 
Após o fim do mandato, em 
1922, retornou à testa do 
partido. Novamente eleito 
presidente em 1928, enfren
tou graves crises sociais, eco
nômicas, financeiras e políti
cas. Sempre adotando medi
das rigorosas para assegurar 
a ordem, interveio novamen
te em várias províncias, o 
que resultaria na ampliação 
das bases oposicionistas. Em 
agosto de 1930, a oposição, 
apoiada pela imprensa e pe
los estudantes, denunciou a 
impossibilidade de normalizar 
a vida parlamentar e exigiu 
sua renúncia. No mês se
guinte, Yrigoyen, doente, de
legou seus podères ao vice- 
presidente. Este, por sua vez, 
decretaria o estado de sítio, 
mas sem poder impedir o 
golpe militar que se prepa
rava, sob o comando do Ge
neral Uriburu. A 6 de se
tembro de 1930, Yrigoyen 
foi deposto e conduzido à 
prisão na ilha de Martin 
Garcia. Indultado em 1932, 
morreria pouco depois.


