
Babbage (Charles)

Matemático inglês (Totnes, 
Devon, 1791 — ?, 1871). Es
tudou em Cambridge, onde, 
juntamente com Sir John 
Herschel e George Peacock, 
fundou a Sociedade Analíti
ca, cujo objetivo era refor
mular a matemática inglesa, 
adotando um sistema de no
tação igual ao europeu. Em 
1812 teve a primeira idéia 
sobre um mecanismo para 
cálculo de logaritmos. Poste
riormente iria conceber uma 
máquina capaz de fazer cál
culos matemáticos, envolven
do números dotados de até 
vinte casas decimais. Em 
1826 inventou uma forma de 
notação para o desenho de 
máquinas. Um mecanismo 
baseado^ em suas idéias foi 
construído em 1855 por uma 
firma de Estocolmo. Em
1834, Babbage desenvolveu o 
princípio da máquina analíti
ca, precursora dos computa
dores automáticos. Professor 
de matemática em Cambrid
ge, foi também um dos fun
dadores da Sociedade de As
tronomia e da Sociedade de 
Estatística.

Babel (Isaak 
Emanuelovitch)

Escritor russo (Odessa, 1894
— ?, 1941). Passou sua in
fância entre comerciantes 
judeus, fortemente ligados às 
suas tradições. Formou-se 
pela escola de comércio de 
sua cidade natal, realizando 
depois estudos sobre a Bí
blia, o Talmude e a língua 
hebraica. Admirador da lite
ratura francesa, escreveu al
guns contos nessa língua. 
Publicou seus primeiros tra
balhos em 1916, na revista 
“Letopis”, de Máximo Górki. 
Baseado em sua participação 
na guerra civil, escreveu o 
livro “Cavalaria Vermelha”
(1926), que o tornou um dos 
principais representantes da 
jovem literatura soviética. 
Participou ativamente da 
revolução de outubro de

1917, retratando-a depois em 
sua obra literária. Sua figura 
como escritor alcançou rápi
do prestígio graças ao êxito 
de algumas de suas obras 
teatrais, como “Crepúsculo” 
(1928) e “Contos de Odes
sa” (1932), esta última auto
biográfica. Malvisto pelo re
gime stalinista, foi preso em 
1939 e morto em 1941. Es
creveu ainda “Contos He
braicos” (1927), “Zakat” 
n 928) e “Mariya” (1937).

Babeuf (François 
Noël, dito Gracchus)

Teórico socialista e revolu
cionário francês (Saint-Quen- 
tin, 1760 — Vendôme, 1797). 
Desenvolveu e divulgou atra
vés de seu jornal “Le Tribun 
du Peuple” (“O Tribuno do 
Povo”) as teorias comunistas 
que seriam depois resumidas 
no “Manifesto dos Iguais” : a 
igualdade social (através da 
obrigatoriedade de trabalho 
para todos, da propriedade 
coletiva dos bens e da dire
ção da economia pelo Esta
do) seria a única maneira 
de concretizar os ideais de 
igualdade civil e política da 
Revolução de 1789. Em 1796 
organizou um grupo que 
agiu na clandestinidade, para 
derrubar o Diretório. Denun
ciada essa “Conspiração dos 
Iguais”, Babeuf foi preso e 
executado.

Babits (Mihály)

Escritor e poeta húngaro 
(Szekszárd, 1883 — Buda
peste, 1941). Após estudos 
na escola secundária de 
Pécs, matriculou-se na Uni
versidade de Budapeste. De
dicou-se durante alguns anos 
ao ensmo, tornando-se pos
teriormente colaborador e 
depois diretor da revista 
“Nyugat”. Participou do G ru
po Ocidente, movimento de 
renovação da literatura hún
gara, no qual se destacou 
como defensor dos valores 
humanistas. Além de poesias, 
deixou também importantes 
traduções para o húngaro de 
autores como Shakespeare, 
Sófocles, Dante, Baudelaire; 
sua tradução de “A Divina 
Comédia” obteve em 1940 
o prêmio San Remo. Publi
cou ainda diversos ensaios 
sobre Santo Agostinho, Berg- 
son e outros, além de uma 
“História da Literatura Eu
ropéia” . Sua obra inclui: “O 
Vale da Inquietude” (1920) 
e “A Ilha e o M ar” (1925), 
poesias; “O Filho de Virgí
lio Timar” (1922) e “Os Fi
lhos da M orte” (1927), ro
mances.

Babo, (Lamartine de 
Azeredo)

Compositor popular brasilei
ro (Rio de Janeiro, GB,
1904 — id., 1963). Fez o 
curso primário numa escola 
pública e o ginasial no Co
légio São Bento. Muito jo
vem, ainda no colégio, com
pôs o foxtrote “Pindorama” 
e venceu um concurso lite
rário com a poesia “O Padre 
que Pedia Esmola”. Aos 
quinze anos compôs uma 
“Ave M aria”, e incentivado 
pelos padres compôs alguns 
hinos religiosos. Concluído o 
curso no São Bento, prestou 
exames no Colégio Pedro II, 
bacharelando-se em letras. 
Em 1920, impedido de pros
seguir estudando por dificul
dades financeiras, foi traba
lhar na Companhia Light 
como auxiliar de escritório. 
Embora não ganhasse muito, 
sempre economizou alguns 
tostões para ir ao Teatro 
Municipal, entusiasmando-se 
com as operetas internacio
nais que ali se apresentavam. 
Nessa época compôs sua 
primeira opereta, “Cibele”, 
que nunca foi encenada. Aos
23 anos tornou-se colabora
dor da revista “Don Quixo- 
te”, especializada em humo
rismo, sátiras e críticas aos 
costumes da época. Escreveu 
ainda em “Paratodos” e 
“Shimmy”, usando pseudôni
mos como Frei Caneca, Poe
ta Cinzento, T. Mixto, Ja
neiro Ramos e outros. Em 
1922, musicou a peça 
“Agüenta, Filipe”, tornando- 
se, a partir de 1925, assíduo 
colaborador do teatro de re
vista. A amizade de Eduar
do Souto, compositor e pro
prietário da Casa Carlos 
Gomes, abriu-lhe novos ca
minhos. Em 1924, Lamartine 
saiu num dos blocos carna
valescos que Souto organi
zava. Começou então a com
por para os “ranchos” da 
época, como o Recreio das 
Flores, Africano, Jardim dos 
Amores e Ameno Resedá. 
Em 1929, estreou na Rádio 
Educadora como cantor,



acompanhado por Ari Bar
roso ao piano. No carnaval 
de 1932, lançou, com enor
me sucesso, “O Teu Cabelo 
não Nega” (com a parceria 
dos Irmãos Valença), e nos 
anos seguintes, também pa
ra carnaval: “Linda More
na”, “Moleque Indigesto”, 
“Aí, hein?” e “Ride Palha
ço”, além da “Marchinha do 
Grande Galo”, que conquis
taria grande êxito nos Esta
dos Unidos. Em diversas de 
suas composições, teve por 
parceiros músicos famosos 
da época, como Ari Barroso 
(“No Rancho Fundo” e “Na 
Virada da Montanha”), José 
Maria de Abreu, Paulo Bar
bosa e Alcyr Pires Verme
lho. Trabalhou durante 25 
anos no rádio, tendo sido o 
responsável por um dos mais 
famosos programas já cria
dos: “O Trem da Alegria”. 
Morreu de um enfarte, na 
ocasião em que Carlos Ma
chado preparava um show 
que reviveria todos os seus 
sucessos.

Bach (Johann Sebastian)

V. Bach, Enciclopédia Abril 
(vol. 1).

Bachelard (Gaston)

V. Bachelard, Enciclopédia 
Abril (vol. I).

Bacon (Francis)

V. Bacon, Enciclopédia Abril 
(vol. I).

Bacon (Roger)

Filósofo inglês (Ilchester, So
mersetshire, 1214 — Oxford, 
1294?). Estudou em Oxford 
e em Paris, onde foi um 
dos primeiros a ensinar a 
filosofia aristotélica. Nessa 
época, interessou-se pelo es
tudo de línguas e matemáti
cas e iniciou suas pesquisas 
experimentais. Entrou então 
para a Ordem dos Francis- 
canos e dedicou-se a estudos 
científicos. Quando as dou
trinas de Bacon começavam

a encontrar oposição (fora 
proibido de lecionar em Pa
ris), o Papa Clemente IV 
solicitou-lhe uma cópia de 
seus escritos filosóficos. Ba
con atendeu-o com três tra
balhos famosos, “Opus Ma- 
jus”, “Opus Minus” e “Opus 
Tertium”, os dois últimos 
prefaciados com opiniões e 
planos para uma reforma do 
ensino eclesiástico das ciên
cias. Além disso, sugeria 
aperfeiçoamentos na discipli
na da Igreja. Provavelmente 
em 1268, escreveu “Commu
nia Naturalium” e “Commu
nia Mathematica”, expressões 
maduras de muitas de suas 
teorias. Foi dos primeiros a 
defender a aplicação dos co
nhecimentos químicos à me
dicina, e como estudioso de 
geografia e astronomia con
cluiu que a Terra era re
donda, propondo reformas 
básicas para o calendário. 
Seus últimos trabalhos datam 
de 1292, ano considerado 
como de seu falecimento, e 
contêm idéias ainda mais 
avançadas.

Badaró (João Batista 
Libero)

Político e jornalista italiano 
radicado no Brasil (Laigne- 
glia, Itália, 1798 — São Pau
lo, SP, 1830). Estudou me
dicina nas universidades de 
Pavia e Turim. Transferindo- 
se para o Brasil, exerceu es
sa profissão, além de dedi
car-se ao jornalismo. Junta
mente com José da Costa 
Carvalho, fundou o jornal 
“Observador Constitucional”, 
publicação de orientação li
beral, muito popular na épo
ca por sua irreverência nos 
comentários políticos, que 
lhe valeram numerosas inimi
zades. Exerceu papel de des
taque nas agitações que, no 
Brasil, seguiram-se à revolu
ção liberal de 1830 na Fran
ça; defendeu, em seu jornal, 
estudantes presos durante as 
manifestações, atacando o 
ouvidor da comarca, Cândi
do Jupiaçu. Na noite de 20 
de novembro foi atacado por 
quatro estranhos, que depois 
verificou-se terem sido con

tratados para assassinar o 
jornalista. Atingido por uma 
bala, faleceu pouco depois. 
Antes de morrer, teria dito: 
“Morre um liberal, mas não 
morre a liberdade”, frase que 
foi gravada em seu túmulo. 
Sua morte, glorificada pela 
imprensa liberal, aumentou a 
agitação reinante no país, 
tendo essa culminado com a 
abdicação de Dom Pedro I 
e o conseqüente fim do Pri
meiro Reinado.

Baden-Powell 
(Robert S. S.)

V. Escotismo, Enciclopédia 
Abril (vol. IV).

Baependi (Manuel Jacinto 
Nogueira da Gama, 

marquês de)

Político brasileiro (São João 
Del-Rei, MG. 1765 — Rio 
de Janeiro, GB, 1847). For
mado em matemática e fi
losofia pela Universidade de 
Coimbra, lecionou matemáti
ca na Real Academia de M a
rinha de Lisboa (1794 a 
1801). Voltando ao Brasil, 
exerceu a função de inspe- 
tor-geral das nitreiras e da 
fábrica de pólvora em Mi
nas Gerais. Foi eleito depu
tado à Constituinte de 1823, 
e senador, em 1826. Durante 
o Primeiro Reinado, foi ti
tular três vezes da Pasta da 
Fazenda. Em 1823, discor
dando da dissolução da As
sembléia Constituinte, pediu 
demissão do cargo. Foi mem
bro do último ministério de 
Dom Pedro I. Exerceu a vi
ce-presidência do Senado, 
em 1837, e no ano seguinte 
foi eleito seu presidente.

Baer (Karl Ernst von)

Naturalista estoniano (Piep, 
1792 — Dorpat, 1876). For
mou-se em medicina pela 
Universidade de Dorpat, mas 
atraído pela biologia foi es
tudar em Berlim e Viena 
(1814/17). Em 1815, entrou 
em contato com Ignaz Dol- 
linger, um dos maiores estu
diosos de anatomia do século 
XIX, que o influenciou deci
sivamente em sua carreira. 
Dois anos depois, Baer era 
nomeado catedrático de zoo
logia, anatomia e antropolo
gia na Universidade de Kö
nigsberg, dedicando-se, ao 
mesmo tempo, a pesquisas 
sobre embriologia. A desco
berta do óvulo humano foi 
o tema de sua “Epistola de 
Ovo Mammalium et Homi- 
ni Genesi” , surgida em 1827. 
No ano seguinte, publicou a 
primeira parte de sua “His
tória do Desenvolvimento

Babbage, Charles 
— Baer, Karl 
Ernst von



dos Animais”, completada 
em 1837, na qual provava a 
existência dos óvulos nos 
ovários e não nos folículos 
de De Graaf, como antes se 
supunha. Aos, 42 anos dei
xou a Alemanha e foi para 
a Rússia, onde além de con
tinuar suas investigações so
bre embriologia, dedicou-se 
a pesquisas de antropologia, 
etnografia e arqueologia.

Baeyer (Adolf von)

Químico alemão (Berlim, 
1835 — Starnberg, Baviera, 
1917). Filho de Jacob von 
Baeyer, diretor do Instituto 
Geodésico de Berlim, estu
dou química com Bunsen e 
Kekulé. Formou-se em Ber
lim (1858), tornando-se pro
fessor em 1860. Diretor de 
um laboratório naquela cida
de, foi depois convidado pa
ra lecionar em Estrasburgo e 
Munique. Em 1881 recebeu 
um prêmio da Sociedade 
Real de Londres por suas 
pesquisas sobre o índigo, ten
do sido o primeiro cientista 
a conseguir sintetizá-lo. Em 
1905 recebeu o prêmio Nobel.

Bailly (Jean Sylvain)

Astrônomo francês (Paris, 
1736 — id., 1793). Membro 
da Academia de Ciências 
(1763), calculou a órbita do 
cometa Halley. Seu “Ensaio 
sobre a Teoria dos Satélites 
de Júpiter” (1766) foi segui
do, em 1771, pela disserta
ção “Sobre as Desigualdades 
na Luz dos Satélites de Júpi
ter”, e por outros trabalhos 
importantes na história da 
ciência. Com a Revolução 
Francesa, interrompeu seus 
estudos. Eleito deputado para 
para o Estado Geral, foi es
colhido presidente do Tercei
ro Estado. Sua ordem para 
dispersão de manifestantes no 
Campo de M arte tornou-o 
detestado pelo povo, o que 
o obrigou a refugiar-se em 
Nantes. Posteriormente foi 
reconhecido e levado para 
Paris, onde o Tribunal 
Revolucionário condenou-o. 
Morreu guilhotinado.

Bain (Alexander)

Filósofo e psicólogo escocês 
(Aberdeen, 1818 — id., 
1903). Filho de um tecelão, 
foi praticamente autodidata, 
embora em 1836 tenha estu
dado no Colégio Marischal, 
onde se formou como bolsis
ta em 1840. No ano seguin
te começou a lecionar filoso
fia na Universidade de Aber
deen. Colaborou para a 
“Westminster Review”, onde 
travou contato com o filóso
fo inglês John Stuart Mill. 
Transferindo-se para Lon
dres, exerceu, de 1848 a
1850, o cargo de secretário 
do Ministério da Saúde, oca
sião em que colaborou com 
Edwin Chadwick em suas re
formas na saúde pública. Po
sitivista e associacionista, co
meçou, em 1855, a publicar 
suas obras principais: “The 
Senses and the Intellect” 
(“Os Sentidos e o Intelecto”, 
1855) e “The Emotions and 
the Will” (“As Emoções e a 
Vontade”, 1859), entre ou
tras. Em 1860 foi convidado 
para lecionar lógica e retóri
ca na Universidade de Aber
deen, onde realizou impor
tante trabalho na formação 
de uma escola de filosofia, 
além de levar a cabo estu
dos sobre a gramática ingle
sa. Foi um dos primeiros a 
acentuar a necessidade de se
parar a metafísica da psico
logia, tendo fundado, em 
1876, a revista “Mind” 
(“Mente”). Escreveu ainda: 
“Mind and Body” (“Mente e 
Corpo”, 1872), “Education 
as a Science” (“Educação 
como Ciência” , 1879), etc.

Bainville (Jacques)

Ensaísta e historiador fran
cês (Vincennes, 1879 — Pa
ris, 1936). Membro da Aca
demia Francesa desde 1935, 
foi um dos mais destacados 
defensores dos ideais conser
vadores no período entre- 
guerras. Discípulo de escrito
res políticos como Maurice 
Barrès e Charles Maurras, 
iniciou sua carreira com tra
balhos sobre a história da 
Alemanha e escritos políticos 
a respeito das relações da 
França com a Alemanha e 
a Itália. Após uma visita à 
Alemanha, publicou um tra
balho sobre Bismarck (1907), 
salientando o apoio do polí
tico alemão ao republicanis
mo francês. Em sua “Histó
ria de Três Gerações” , Bain
ville faz uma análise da 
França, entre 1815 e 1918. 
As periódicas invasões da 
França pela Alemanha foram 
profundamente comentadas

em sua “História de Dois 
Povos” (1915). E em “As 
Conseqüências Políticas da 
Paz” (1920), Bainville critica 
de modo violento o Tratado 
de Versalhes, prognosticando 
a ameaça alemã. Em 1924, 
publicou sua “História da 
França”, que foi reeditada 
com a inclusão de um estudo 
sobre “a sorte e a desgraça 
dos franceses” . Colaborou nos 
jornais “Gazeta de França” 
e “Ação Francesa”, ambos 
de tendências nacionalistas, e 
a partir de 1920 foi diretor 
da “Revista Universal”. No 
livro “Filiações”, reuniu 
uma série de contos e crô
nicas publicados em diversos 
periódicos, nos quais rètrata 
a vida do francês médio, 
“um simplório”, na sua opi
nião. Seu “Napoleão”, publi
cado em 1931, obteve gran
de sucesso, do mesmo modo 
que os contos “Jacó e Lori”
(1927) e “Taça de Saxe”
(1928), ambos trazendo con
ceitos sobre as pessoas e as 
coisas da época. Outras 
obras, como “A Terceira Re
pública” e “Os Ditadores”, 
exprimem a constante preo
cupação de Bainville com o 
futuro da França. Muitos de 
seus artigos foram reunidos 
em volume e publicados pos
tumamente. Conservador, na
cionalista defensor da elite 
contra o Estado, seus traba
lhos foram de grande impor
tância na época, tendo in
fluenciado a juventude de 
seu tempo.

Baird (John Logie)

Engenheiro e inventor esco
cês (Helensburg, 1888 — Bex- 
hill, 1946). Foi o primeiro a 
conseguir transmissões a 
distância de imagens televi
sionadas. Iniciou seus experi
mentos em 1924 e, no ano 
seguinte, após uma série de 
aperfeiçoamentos, conseguiu 
transmitir imagens humanas 
já com bastante nitidez. Em 
janeiro de 1926, no Instituto 
Real da Grã-Bretanha, fez a 
primeira demonstração públi
ca de um aparelho televisor. 
Em 1927 produziu o “nocto- 
visor”, por meio do qual 
conseguiu a reprodução de 
imagens colocadas em recin
tos escuros. No ano seguinte, 
realizou transmissões de te
levisão da Inglaterra para o 
meio do Atlântico. Posterior
mente (1929), foi convidado 
pelo governo alemão para 
criar uma rede de televisão 
na Alemanha. Em 1939, deu 
uma demonstração de televi
são em cores naturais, e sete 
anos após completou pesqui
sas relativas a um aparelho 
de televisão estereoscópico.



Bakunin (Mikhail 
Aleksandrovitch)

Anarquista russo (Tver, 1814
— Berna, 1876). De família 
nobre, foi inicialmente ofi
cial de artilharia. Convenci
do de sua aversão ao despo
tismo durante expedição a 
Polônia, deixou o exército. 
Discípulo de Hegel, esteve 
em Paris na década de 1840, 
onde travou contato com 
George Sand, Michelet, La- 
mennais, Proudhon e Her- 
zen. Participou de movimen
tos revolucionários alemães, 
especialmente a insurreição 
de Dresden, onde foi conde
nado à morte. Refugiando-se 
na Rússia, foi preso e depor
tado para a Sibéria (1849). 
Conseguindo fugir, foi para 
o Japão, retornando depois à 
Europa para participar de 
agitações revolucionárias na 
Polônia e depois em Floren
ça e Nápoles. Estabelecido 
na Suíça, aderiu à Primeira 
Internacional (1867), fundan
do depois a Aliança Interna
cional da Democracia Social 
(1868). Nessa época desen
volveu o pensamento de 
Proudhon em uma doutrina 
anarquista que expôs em vá
rias obras, sendo “O Estado 
e a Anarquia” (1873) a mais 
importante. Pretendia a revo
lução universal, cujo primei
ro ato seria a destruição do 
Estado, por achar que o des
potismo não depende de um 
regime político especial mas 
da própria existência do Es
tado — cuja abolição permi
tiria a liberdade absoluta. 
Preconizava, entretanto, mé
todos violentos para a con
secução de suas idéias. Após 
haver tentado provocar em 
1870 uma revolta em Lyon, 
tornou-se oponente de Marx 
na Primeira Internacional, 
pois era contrário a toda di
tadura revolucionária (mes
mo a do proletariado). Baku- 
nin é uma das figuras mais 
importantes do anarquismo, 
cuja tese foi desenvolvida na 
Rússia por Nechaiev.

Balaio (Manuel Francisco 
dos Anjos Ferreira, dito)

Caudilho brasileiro (Pau de 
Estopa, MA, 1784 — Caxias, 
1840). Um dos fomentado
res da Bálaiada, rebelião que 
eclodiu no Maranhão no fim 
do período regencial (1838). 
Seu cognome deve-se aos ba
laios que vendia entre Co- 
roatá e Itapicuru-Mirim. A 
Balaiada surgiu da luta entre 
os “bem-te-vis”, partido opo
sicionista, e os “cabanos”, 
governistas. Ao iniciar-se em 
1838 o movimento armado, 
com o assalto à cadeia da 
Vila de Manga do Igará, pe
lo vaqueiro Raimundo Go
mes Vieira Jutaí, Manuel 
Francisco, o Balaio, vivia 
pacificamente com a mulher 
e duas filhas. Mas um ofi
cial da Força Pública mara
nhense, Antônio Raimundo 
Guimarães, abusando de sua 
hospitalidade, seduziu as 
duas moças. Manuel Francis
co jurou vingança, não ha
vendo daí em diante quem o 
excedesse em crueldade. A 
revolta estendeu-se para o in
terior, que passou a ser do
minado por grupos armados 
chefiados por Manuel F ran
cisco, Raimundo Gomes (o 
“Cara Preta”) e o preto Cos- 
me, ex-escravo, que se intitu
lava “tutor e imperador das 
liberdades bem-te-vis”. Cres
cendo em violência e audá
cia, os revoltosos chegaram 
a cercar e tomar a Vila de 
Caxias. O Balaio morreu 
nessa operação: foi baleado 
por um fazendeiro a quem 
intimara a entregar todas 
suas posses.

Balbo (ítalo)

Militar e político italiano 
(Ferrara, 1896 — Tobruk,
1940). Participou como vo
luntário na Primeira Guerra 
Mundial. Aderindo desde ce
do ao fascismo, tornou-se, 
juntamente com De Bomo, 
Bianchi e De Vecchi, um dos 
“quadrumvirs” — nome dado 
aos quatro membros do Es
tado-Maior fascista que diri
giram a “marcha sobre Ro
ma”. Em 1922, aproveitan
do-se da fraqueza do gover
no e da hesitação de Musso
lini, Balbo foi um dos insti
gadores dessa passeata. Vin
dos de várias cidades italia
nas, cerca de 40 000 mem
bros do Partido Fascista che
garam à capital. O Rei Vítor 
Emanuel III, pressionado por 
essa situação, telegrafou a 
Mussolini, em Milão, encar
regando-o de formar o novo 
governo. A partir de 1926, 
Balbo dedicou-se à formação 
de uma poderosa força aérea 
italiana. Foi nesse mesmo

ano nomeado comandante- 
chefe da Força Aérea e, em 
1929, ministro da Aviação. 
Piloto exímio, realizou gran
des viagens de propaganda 
através do Mediterrâneo
(1928), Brasil (1931) e Esta
dos Unidos (1933). Governa
dor da Líbia (1933), morreu 
no início da Segunda Guerra 
Mundial, durante operações 
aéreas sobre Tobruk, quando 
seu avião foi derrubado, por 
engano, pela defesa italiana.*

Balboa (Vasco Nunez de)

Conquistador espanhol (Jerez 
de los Caballeros, Estrema
dura, c. 1475 — Acla, Pa
namá, 1519). Aventureiro, 
transferiu-se em 1500 para 
Santo Domingo, onde ten
tou sem sucesso viver como 
fazendeiro. Procurando esca
par de seus credores, fugiu 
como clandestino em um 
navio que se dirigia para 
San Sebastian (1510). Fun
dou em Darien a primeira 
colônia da América conti
nental: Santa Maria de la 
Antigua. Ganhando a con
fiança dos indígenas, ficou 
sabendo da existência de um 
grande mar além das mon
tanhas ao sul da colônia, 
onde encontraria ouro. Após
24 dias de viagem através 
da selva, divisou do alto de 
uma montanha o oceano 
que denominou mar do Sul. 
Era o primeiro europeu a 
avistar o lado americano do 
Pacífico. Quatro dias depois 
atingiu suas praias, tomando 
posse, em nome da Coroa 
espanhola, do oceano e das 
terras banhadas por ele. N o
meado governador do Pana
má e Coibas pelo Rei Fer
nando V, Balboa iria des
pertar a inveja de seu sogro, 
Pedrarias Davila, que o 
mandou prender e decapitar.

Ballà (Giacomo)

Pintor italiano (Turim, 1871
— Roma, 1958). Iniciou sua 
carreira como um pintor de 
estilo acadêmico, tendo sido 
muito bem recebido pela crí
tica da época. Em Paris, en
trou em contato com novas 
tendências da pintura (como 
o Impressionismo), sofrendo 
suas influências. De volta à 
Itália, conheceu Severini e 
Boccioni, aos quais transmi
tiu esses novos estilos. Em 
1909 aderiu ao movimento 
futurista de Marinetti, que 
pretendia ser uma reação ao 
racionalismo e ao sentimen
talismo, exaltando a técnica e 
o dinamismo da vida moder
na; Ballà foi um dos artistas 
a assinar o “Manifesto Téc
nico da Pintura Futurista” 
(1910). Em 1912/13 partici-
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pou de uma mostra que reu
nia artistas dessa corrente; 
seu quadro “Cachorro com 
Coleira” provocou hilarida
de entre o público, hostil 
aos movimentos de van
guarda. Numa análise um 
pouco ingênua do movimen
to, Ballà reproduzira o me
canismo do caminhar, fi
xando na tela as posições 
sucessivamente ocupadas pe
las pernas de uma mulher 
e as patas de um cachorro. 
Entre 1913 e 1916, sua pin
tura libertou-se dos cânones 
futuristas, e expandiu os li
mites dessa escola, colocan
do-se ao lado da obra dos 
primeiros artistas ligados à 
escola do Abstracionismo. 
Giacomo Ballà viveu em 
uma época de intensa elabo
ração artísticá, mas que não 
chegou a encontrar ressonân
cia na Europa (conturbada 
pela Segunda Guerra M un
dial). Sua obra, importante 
por ter sido precursora do 
Abstracionismo, permaneceu 
algum tempo desconhecida.

Balmaceda (José Manuel)

Advogado e político chileno 
(Santiago, 1840 — id., 1891). 
Em 1865 foi escolhido para 
representar seu país no Con
gresso Sul-Americano de Lj- 
ma. Eleito deputado à As
sembléia Nacional chilena, 
distinguiu-se por seu talento 
como orador. Encarregado 
de inúmeras missões diplo
máticas no estrangeiro, foi 
nomeado ministro do Exte
rior e posteriormente do In
terior, na presidência de Do
mingo Santa Maria (1881/ 
86). Quando ocupou a pasta 
do Interior, caracterizou-se 
por suas medidas de cunho 
liberal; instituiu o casamen
to civil obrigatório e os ce
mitérios leigos. Eleito para 
a presidência da República 
em 1886, pôs em execução 
um vasto plano de obras pú
blicas e de instrução. Ado
tou uma política liberal e 
progressista que suscitou for
te oposição do Congresso, 
levando o país a uma guerra 
civil encabeçada por um 
triunvirato de parlamentaris
tas. Derrotadas as forças que 
o apoiavam, nas batalhas de 
Concón e Placilla (1891), foi 
obrigado a entregar a presi
dência ao General Baqueda- 
no, suicidando-se em seguida.

Balmer (Johann Jakob)

Físico e matemático suíço 
(Lausen, Basiléia, 1825 — 
Basiléia, 1898). Seu nortie 
é particularmente conhecido 
pela descoberta (em 1884) 
da fórmula que determina o

comprimento das linhas es
pectrais do hidrogênio atô
mico. Essa fórmula, embora 
contendo apenas uma cons
tante, representa com exati
dão todas as linhas do hi
drogênio atômico visíveis e 
também nas regiões próxi
mas ao ultravioleta. As li
nhas espectrais e o compri
mento da onda que pode 
ser calculado por ela consti
tuem a chamada “série de 
Balmer”, a primeira das sé
ries espectrais a serem ob
servadas experimentalmente. 
As fórmulas de outras sé
ries espectrais usaram como 
modelo a de Balmer, que é 
fundamental na espectrosco- 
pia atômica.

Balmes (Jaime Luciano)

Filósofo espanhol (Vichy, 
província de Barcelona, 1810
— id., 1848). Ingressou na 
vida religiosa em 1833 e foi 
professor de matemática em 
Vichy, de 1837 a 1840. A 
partir dessa data, quando 
publicou seu primeiro traba
lho, “Celibato Clerical”, de
senvolveu intensa atividade 
intelectual, editando obras e 
dirigindo várias revistas es
pecializadas. Em Madri, de
1844 a 1848, exerceu grande 
influência com seus artigos 
“O Pensamento da Nação”. 
De inspiração tradicionalis
ta, embora aberto para os 
problemas de seu tempo (em 
especial os abusos do capita
lismo), construiu uma filo
sofia cristã eclética, oposta 
ao empirismo sensualista, ao 
kantismo e ao hegelianis- 
mo, conforme demonstram 
suas “Filosofia Fundamental” 
(1846) e “Filosofia Elemen- 
tal” (1847). Outra obra im
portante: “Observações So
ciais, Políticas e Econômicas 
sobre os Bens do Clero” 
(1841).

Balzac (Honoré de)

V. Balzac, Enciclopédia Abril 
(vol. II).

Bandeira (Antônio)

Pintor brasileiro (Fortaleza, 
CE, ' 1922 — Paris, 1967). 
Iniciou-se na pintura como 
autodidata. Transferindo-se 
para o Rio de Janeiro, rea
lizou sua primeira exposição 
individual no Instituto dos 
Arquitetos do Brasil. Obten
do bolsa do governo fran
cês, seguiu para Paris, onde 
estudou na Escola Superior 
de Belas-Artes e na Acadé- 
mie de la Grande Chaumiè- 
re. Juntamente com os pin
tores Camille Bryen e Wols 
fundou o Grupo Banbryols.

Em seus primeiros contatos 
com o movimento artístico 
parisiense, Bandeira mos- 
trou-se ainda ligado ao Fi- 
gurativismo, evoluindo de
pois em direção ao Cubismo. 
Após realizar exposição indi
vidual em Paris, retornou ao 
Brasil, em 1950, onde per
maneceu até 1954. Durante 
essa sua estada executou o 
mural do Instituto dos Ar
quitetos do Brasil, partici
pando também das duas pri
meiras Bienais de São Paulo 
(na segunda das quais foi 
premiado). Voltando à Eu
ropa, estabeleceu-se definiti
vamente em Paris. Realizou 
exposições em Londres, .Paris, 
Nova York, Buenos Aires, 
etc. Há obras de sua autoria 
no Museu de Arte Moderna 
do Rio, Museu de Arte Mo
derna da Bahia, Museu de 
Arte Moderna de Paris e 
outros.

Bandeira Filho (Manuel 
Carneiro de Sousa)

Poeta brasileiro (Recife, PE, 
1886 — Rio de Janeiro,
1968). Após os primeiros 
estudos na cidade natal, 
cursou o Colégio Dom Pe
dro II, no Rio de Janeiro, 
onde foi aluno de Silva Ra
mos e João Ribeiro, que 
muito estimularam sua voca
ção literária. Em 1903 ini
ciou o curso de engenharia 
da Escola Politécnica de São 
Paulo, abandonando-o logo 
depois, por estar tuberculo
so. Viveu nove anos em lu
gares de clima favorável a 
seu estado, no Brasil, indo 
em 1913 para o Sanatório 
Clavadel, na Suíça, onde co
nheceu o poeta francês Paul 
Éluard. Com o início da Pri
meira Guerra Mundial, re
gressou ao Brasil. Estabele
ceu-se no Rio, vivendo do 
montepio deixado pelo pai, 
pois não podia 'exercer ati
vidades regulares. Em 1917 
estreou na literatura com 
“A Cinza das Horas”, livro 
de poesias publicado a suas



expensas. Dois anos depois, 
com “Carnaval”, introduziu 
no país a estética em voga 
na Europa. Em 1924, “Rit
mo Dissoluto” firmou sua 
posição modernista, caracte- 
rizando-o como um dos ins
piradores da poética contem
porânea. No ano seguinte, 
ganhou sua primeira remu
neração como escritor, co
laborando em “O Mês Mo
dernista”, do jornal “A Noi
te”. Em 1938, assumiu a ca
deira de literatura no Colé
gio Dom Pedro II e de lite
ratura hispano-americana na 
Faculdade Nacional de Filo
sofia. Realizou muitos traba
lhos de análise literária, an
tologias,. crônicas, traduções, 
críticas de arte, biografias, 
etc. Em 1946 recebeu o prê
mio do Instituto Brasileiro 
de Educação, Ciência e Cul
tura, e, em 1966, o do Moi
nho Santista. Membro da 
Academia Brasileira de Le
tras, ocupou a cadeira 24. 
Manuel Bandeira serviu de 
mestre a toda uma geração 
de poetas. Publicou também: 
“Poesias” (1924), “Libertina
gem” (1930), “Estrela da 
M anhã” (1936), “Guia de 
Ouro Preto” (1938), “Ma- 
fuá do Malungo” (1948), 
“Belo Belo” (1948), “ Itine
rário de Pasárgada” (1954).

Bandello (Matteo)

Escritor italiano (Castelnuo- 
vo Scrivia, 1485 — Agen, 
156Í). Após estudos em Pá- 
dua, entrou para a Ordem 
dos Dominicanos, abando- 
nando-a depois para dedi
car-se à política. Tomou 
parte na guerra entre fran
ceses e espanhóis e foi con
siderado proscrito. Protegido 
por Henrique II, rei da 
França, foi nomeado, em 
1550, bispo de Agen, onde 
viveu seus últimos anos. Sua 
obra literária compõe-se de 
um “Cancioneiro” (1544), 
que inclui duzentos poemas 
no estilo de Petrarca. Suas 
“Novelas” (1554/73), em 
número de 214, tornaram-no

famoso. Muito lido nos sé
culos XVI e XVII, foi imi
tado por vários escritores 
franceses da época ou poste
riores. Seus temas são tira
dos de textos antigos, ane
dotas, farsas da Idade Mé
dia, temas religiosos, etc. 
De uma dessas novelas, Sha
kespeare extraiu o enredo 
para “Romeu e Julieta”.

Banting (Sir 
Frederick Grant)

Médico canadense (Allison,
1891 — ilha de Terra Nova,
1941). Estudou medicina na 
Universidade de Toronto, 
formando-se em 1916. Serviu 
na Segunda Guerra Mundial 
no corpo expedicionário ca
nadense. De volta a seu 
país, dedicou-se à cirurgia 
na cidade de Londres, além 
de lecionar fisiologia na uni
versidade local. Sob a dire
ção do Professor MacLeod 
e tendo Charles Best como 
assistente, iniciou em 1921 
pesquisas sobre as secreções 
internas do pâncreas, que 
culminaram com a descober
ta e isolamento do hormônio 
insulina, capaz de reduzir a 
taxa de açúcar no organis
mo. Isso tornou possível a 
sobrevivência de diabéticos. 
Em 1923 recebeu, juntamen
te com MacLeod e Best, o 
prêmio Nobel de medicina 
e fisiologia. Nomeado dire
tor do Departamento de 
Pesquisa Médica da Univer
sidade de Toronto, dedicou- 
se nos últimos anos a pes
quisas sobre o córtex supra- 
renal e o câncer. Morreu 
em um desastre aéreo.

Banville (Étienne Claude 
Jean Baptiste Théodore 

Faullain de)

Poeta francês (Moulins, 1813
— Paris, 1891). Discípulo 
de Vítor Hugo, publicou em 
1842 sua primeira coletânea 
de versos: “Les Cariatides” 
(“As Cariâtides”), pela quai 
passou a ser especialmente 
considerado. Quatro anos 
depois publicou um segundo 
livro de versos: “Les Stalac
tites” (“As Estalactites”), 
que o transformou em líder 
da escola parnasiana. Tpr- 
nou-se amplamente conheci
do após a publicação, em 
1857, de suas “Odes Funam
bulesques” (“Odes Funam 
bulescas”). Publicou em se
guida “Les Éxilés” (“Os Exi
lados”, 1867), considerada 
sua melhor obra. Escreveu 
ainda dezesseis peças para 
teatro, a mais importante 
das quais é “Gringoire”

(1866), comédia em prosa de 
apenas um ato, dedicada a 
Vítor Hugo. Deixou também 
um “Petit Traité de Poésie 
Française” (“Pequeno Trata
do de Poesia Francesa”, 
1872). Parnasiano pelo esti
lo, foi um dos últimos poetas 
românticos franceses.

Bara, Theda 
(Theodosia Goodman)

Atriz do cinema americano 
(Cincinatti, 1890 — id., 
1955). Foi a primeira em 
sua categoria a ser chamada 
de “vamp” (abreviação de 
“vampira”), por caracteriza
ções como mulher fatal. 
Simples figurante em 1915, 
foi levada ao estrelato por 
uma intensa e fantasiosa 
campanha publicitária, na 
qual aparecia como filha de 
um potentado do Oriente. 
Ganhou então o nome de 
Theda Bara, anagrama de 
“Arab Death” (“Morte Ará
bica”). Fez 42 filmes de 1914 
a 1926. O primeiro, “A Fool 
There Was” (1916), baseado 
numa obra de Kipling, é 
lembrado pela famosa frase 
em letreiro “Kiss me, fool” 
(“Beija-me, idiota”). Outros: 
“Romeu e Julieta” (1916), 
“A Dama das Camélias” e 
“Cleópatra” (1917), “The 
Soul of Buddha” e “The She 
Devil” (1918). Em 1919, per
dendo popularidade, deixou 
Hollywood pelos palcos da 
Broadway. Retornando em
1925, foi obrigada a aceitar 
papéis que caricaturavam 
suas antigas glórias. Sabia
mente, afastou-se logo, dei
xando porém o mito do vam
pirismo no cinema, tão imi
tado por suas sucessoras.

Baran (Paul)

Economista russo naturaliza
do polonês (Nikolaiev, 1909
— San Francisco, EUA, 
1964). Orientado por seu 
pai, que atuara no movimen
to socialista, desde estudan
te Paul interessou-se pelos 
assuntos sociais e políticos. 
Mas, após a Revolução de 
Outubro de 1917, seu pai 
transferiu-se com a família 
para a Polônia, adotando a 
nacionalidade desse país. Em
1926, Baran transferiu-se pa
ra Moscou, inscrevendo-se 
no Instituto de Economia 
Plejanov, viajando dois anos 
depois à Alemanha, para 
trabalhar em pesquisas. Após 
a ascensão de Hitler, emi
grou para os Estados Uni
dos, .onde se doutorou em 
filosofia pela Universidade 
de Harvard (1941). Ingres
sou a seguir no Departa-
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mento de Serviços Estraté
gicos, como especialista em 
assuntos alemães, soviéticos 
e poloneses. Trabalhou de
pois com John Kenneth Gal
braith, ocupando sucessiva
mente vários cargos de insti
tuições governamentais como 
especialista em assuntos so
viéticos e técnico em eco
nomia. Durante o macartis- 
mo (movimento que comba
teu o que dizia ser uma in
filtração comunista na admi
nistração americana), Baran 
sofreu uma série de acusa
ções e perseguições. Em 
1949, passou a lecionar no 
Departamento de Economia 
da Universidade de Stan
ford. Com Paul Sweezy e 
Leo Huberman, participou 
do grupo de economistas 
marxistas radicados nos Es
tados ..Unidos. Suas obras 
mais importantes foram 
“The Political Economy of 
Growth” (“A Economia Po
lítica do Crescimento”, 1957) 
e “Monopoly Capital” (“Ca
pital Monopolista”, 1966).

Barata de Almeida 
(Cipriano José)

Político brasileiro (Salvador, 
BA, 1762 — Natal, RN, 
1838). Estudou filosofia e 
cirurgia na Universidade de 
Coimbra. De volta a Salva
dor, participou do movi
mento liberal de 1798 (Con
juração Baiana). Tendo sido 
preso, foi absolvido e solto 
no mesmo ano. Em 1821 foi 
eleito deputado pela Bahia 
às cortes constituintes de 
Lisboa. Defendeu então a 
autonomia brasileira, que os 
portugueses pretendiam res
tringir. Como se recusasse a 
assinar a Constituição, foi 
ameaçado e refugiou-se na 
Inglaterra, de onde conse
guiu voltar para o Brasil, 
fixando-se em Pernambuco. 
Dedicou-se, nessa época, ao 
jornalismo. Depois da inde
pendência, foi escolhido para 
integrar a Assembléia Cons
tituinte e a Legislativa. Mas

não chegou a tomar posse: 
preso em 1823, só foi liber
tado em 1830. Sempre na 
oposição, passou várias tem
poradas na cadeia. Diversos 
números de seu jornal “Sen
tinela da Liberdade” foram 
escritos em prisões da Bahia, 
de Pernambuco e do Rio de 
Janeiro. De 1835 a 1837 foi 
suplente de deputado pro
vincial em Pernambuco. Es
tabelecendo-se em Natal, 
passou o último ano de sua 
vida tratando de doentes e 
ensinando francês.

Baratynski (Eugeny 
Abramovitch)

Poeta russo (Podvojskojé,
1800 — Nápoles, 1844). 
Alistou-se como soldado nos 
Caçadores da Guarda Impe
rial, participando da guerra 
da Finlândia como oficial. 
Retornando a Moscou, dedi
cou-se à literatura. Em 1833 
transferiu-se para Nápoles, 
onde faleceu. Seu corpo foi 
transladado para São Peters- 
burgo. Durante a sua estada 
na Finlândia escreveu seu pri
meiro poema “Eda” (1826), 
notável descrição das paisa
gens do país. Suas outras 
obras importantes são “Tsi- 
ganka” (“A Cigana”, 1833) 
e um volume de poesias cur
tas, “Sumerki” (“Crepús
culo”, 1835/42).

Barbacena (Felisberto 
Caldeira Brant Pontes, 

Marquês de)

Militar e político brasileiro 
(Mariana, MG, 1772 — Rio 
de Janeiro, GB, 1842). Em
1778 foi enviado para Lisboa 
onde estudou no Colégio dos 
Nobres e na Academia Mi
litar. De volta ao Brasil, 
estabeleceu-se na cidade de 
Salvador, onde foi proprie
tário de uma casa comercial
(1808). Nessa época, graças 
à sua iniciativa, introduziu-se 
a vacina contra a varíola e 
foi inaugurada a linha de 
navegação entre Salvador e 
Cachoeira. Como militar, 
distinguiu-se em 1816 no co
mando* de um dos setores 
que operavam no sul, quan
do da ocupação da Banda 
Oriental do Uruguai. Em 
1820, após a revolução cons- 
titucionalista do Porto, ocor
rem manifestações na Bahia; 
Barbacena tomou partido fa
vorável à separação entre 
Brasil e Portugal. Foi mem
bro da Assembléia Consti
tuinte convocada logo após 
a independência, represen
tando a Bahia. Em 1822 foi 
a Londres negociar o reco
nhecimento do Império bra
sileiro e levantar um emprés

timo. Ministro da Fazenda 
e do Império, foi ainda se
nador da Câmara Alta. No
meado comandante do Exér
cito no sul, dirigiu as opera
ções brasileiras na guerra 
contra as províncias do Pra
ta (1825/28), na qual o 
Uruguai tornou-se um terri
tório independente. Sob o co
mando de Barbacena, o Exér
cito brasileiro travou a bata
lha de Passo do Rosário 
(1827). De volta à corte por
tuguesa, foi tutor de Dona 
Maria da Glória (depois 
Dona Maria II, de Portugal) 
e serviu de intermediário nos 
negócios relativos ao segundo 
casamento de Dom Pedro I, 
com Dona Amélia Augusta 
Eugênia, princesa de Leuch- 
tenberg e d ’Eichstadt, que se 
tornou a segunda imperatriz 
do Brasil. Foi ministro da 
Fazenda, criando-se, durante 
sua gestão, o Banco Nacio
nal. Incompatibilizado com 
Dom Pedro, foi exonerado 
por manobras do conselheiro 
José Clemente Pereira. Pu
blicou então uma brochura 
contra esse ato, contribuindo 
para o clima de desconten
tamento que culminou com 
a abdicação de Dom Pedro 
em 1831. Na regência de Fei- 
jó, foi ainda encarregado .de 
uma missão diplomática em 
Londres. Voltando ao Brasil, 
retirou-se da vida política.

Barberini (Família)

Nobres romanos, originários 
de Barberino, na Toscana. 
Maffeo Barberini, eleito pa
pa em 1623 sob o nome de 
Urbano VIII, cumulou seus 
parentes de favores e rique
zas. Seus sobrinhos Frances- 
co e Antonio foram nomea
dos cardeais, respectivamen
te em 1623 e 1627. O pri
meiro, bibliotecário do Vati
cano e vice-chanceler, cons
truiu em 1624 o célebre Pa- 
lazzo Barberini, obra dos ar
tistas Maderna, Borromini e 
Bermini, onde fundou em 
1627 a Biblioteca Barberina 
(no Vaticano desde 1902). A 
desmedida ambição dos dois 
irmãos levou-os a retirar dos 
Farnese as senhorias de Cas
tro e de Ronciglione, o que 
lançou o papado em uma 
guerra desastrosa (1641/44). 
O sucessor de Urbano VIII, 
Inocêncio X, levou-os a julga
mento; conseguiram refugiar- 
se na França e, por interfe
rência de Luís XIV e do 
Cardeal Mazarino, obtiveram 
a restituição dos bens que 
lhes haviam sido confiscados 
pelo Vaticano. A linha mas
culina dos Barberini esten
deu-se até 1738 e seus bens 
passaram aos Colonna.



Barbey d’Aurevilly 
(Jules Amedée)

Escritor francês (Saint-Sau- 
veur-le-Vicomte, 1808 — 
Paris, 1889). Completou seus 
estudos no Colégio Stanilas, 
em Paris. De volta à Nor- 
mandia, adotou idéias libe
rais e republicanas; nessa 
época publicou seu primeiro 
livro, uma coletânea de poe
mas políticos. Em 1833 
transferiu-se para Paris e 
abandonou seus ideais libe
rais, opondo-se à maior parte 
dos escritores naturalistas. 
Entre 1841 e 1851, foram 
editadas em Caen suas pri
meiras obras: “L’Amour Im
possible”, “La Bague d’Anni- 
bal” e “Les Prophètes du 
Passé”, esta contendo um 
ataque à tradição racionalis- 
ta e democrática. Ainda em
1851, aparece seu romance 
“Vellini ou une Vieille Mai- 
tresse”, onde conseguiu unir 
o catolicismo e a sensuali
dade. Em 1854, com “L’En
sorcelée” (“A Enfeitiçada”), 
iniciou uma série de obras 
que afirmam seu gosto pelo 
sobrenatural. Dez anos mais 
tarde publicaria uma de suas 
obras-primas: “Le Chevalier 
Destouches”, cuja ação se 
desenvolve durante a Revo
lução Francesa. Após 1870, 
além de ter enriquecido por 
uma herança, gozou de só
lida reputação literária. “Les 
Diaboliques” (“As Diabóli
cas”), começada em 1850, foi 
publicada em 1874. Consiste 
em seis contos fantásticos 
nos quais a interferência do 
diabo é constante. Escreveu 
ainda: “Poésies” ; “Ouevres et 
Hommes du XIX Siècle” ; 
“M emoranda” ; “Le Théâtre 
Contemporain” ; e outras.

Barbosa (Cônego 
Januário da Cunha)

Escritor e político brasileiro 
(Rio de Janeiro, GB, 1780
— id., 1846). Ordenou-se 
padre em 1803; grande ora
dor, foi convidado para pre
gar na Capela Real (1808). 
Lente substituto de filoso

fia, tornou-se catedrático em 
1814. Em 1821 aderiu ao 
movimento de independên
cia; juntamente com Gonçal
ves Ledo fundou o “Revér
bero Constitucional Flumi
nense” (1821/22), semanário 
que defendia a emancipação 
política do Brasil. Depois 
da independência, foi envia
do a Minas Gerais numa 
missão de esclarecimento ao 
povo daquela província. Sob 
acusação de demagogia, foi 
preso quando voltou ao Rio 
de Janeiro e deportado para 
a Europa por José Bonifá
cio. Absolvido em 1823, re
tornou ao Brasil, sendo no
meado cônego da Capela Im
perial e agraciado com a 
Ordem do Cruzeiro. Além 
de deputado à primeira As
sembléia Legislativa pelas 
províncias de Minas Gerais 
e Rio de Janeiro, foi diretor 
da Imprensa Nacional, do 
“Diário do Governo” e da 
biblioteca pública. Em 1834 
editou o periódico político 
e satírico “A Mutuca Pican
te”. Juntamente com o Ge
neral Raimundo José da 
Cunha Matos, fundou em 
1838 o Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro. Autor 
do poema “Niterói” (1882) 
e de “Parnaso Brasileiro”, 
coletânea de trabalhos de di
versos poetas brasileiros 
(1829/30), escreveu ainda:’ 
“Investigações sobre as Po
voações Primitivas da Amé
rica”, “Os Garimpeiros”, 
“A Rusga da Praia Grande”.

Barbosa (Domingos 
Vidal de)

Conjurado mineiro de 1789 
(Nossa Senhora da Concei
ção, RJ, 1761 — ilha de 
Santiago, Cabo Verde, 1793). 
Formou-se em medicina em 
Bordéus, estabelecendo-se de
pois na província de Minas 
Gerais, onde dedicou-se à 
agricultura. Quando estudan
te na França, pertenceu ao 
grupo de brasileiros que, em 
contato com as idéias libe
rais, pretendia articular um 
movimento de independência 
no Brasil. Quando Vidal 
Barbosa retornou à pátria, 
encontrou Minas sob o go
verno de Luís da Cunha Me
neses, autoritário e voltado 
para os interesses de Portu
gal. Juntamente com outros 
brasileiros que estudaram na 
Europa, participou da Incon
fidência Mineira. No julga
mento dos revoltosos, Vidal 
Barbosa foi acusado de ha
ver mantido entendimentos 
com Thomas Jefferson. Con
denado à morte, teve a pena 
comutada para degredo em 
Cabo Verde, onde morreu.

Barbosa (Orestes)

Poeta, letrista e jornalista 
brasileiro (Rio de Janeiro, 
GB, 1893 — id., 1966). Co
meçou sua carreira de jo r
nalista escrevendo para o 
“Diário de Notícias” e tra- 
.balhando depois em diversos 
jornais cariocas. Foi um dos 
fundadores do “O Im par
cial”. Como poeta deixou 
“Penumbra Sagrada” (1917), 
“Água M arinha” (1921) e 
“Chão de Estreias” (1965). 
Neste último, além de seus 
poemas, há depoimentos a 
seu respeito. Publicou tam
bém, em prosa, “Na Prisão”
(1922), “Ban-ban-ban” (1923), 
“Portugal de Perto” (1923), 
“A Fêmea” (1924), “O Por
tuguês no Brasil” (1925), 
“Pato Preto” (1927) e “Sam
ba” (1933). Letrista de mui
tas valsas e canções, foi par
ceiro de Francisco Alves, 
Noel Rosa e outros. Com 
Sílvio Caldas, criou seu 
maior sucesso, “Chão de 
Estrelas” (1937).

Barbosa (Rui)

Jurisconsulto, orador, escri
tor e político brasileiro 
(Salvador, BA, 1849 — Pe- 
trópolis, RJ, 1923). Estudou 
na Faculdade de Direito de 
São Paulo. De volta à Bahia, 
advogou durante algum tem
po, iniciando depois carreira 
jornalística. Em 1878 foi 
eleito pelo Partido Liberal à 
Assembléia Provincial, con
tinuando como deputado a 
luta pela abolição da escra
vatura, que começara nos 
jornais. Ganhou alguma no
toriedade com a tradução de 
uma obra que negava a in
falibilidade do papa, para a 
qual escreveu um prefácio 
que lhe valeu a fama de 
anticlericalista. Paralelamen
te, lutava por um regime fe
derativo de governo, “com 
a monarquia ou sem ela, se 
for preciso”. Com a procla
mação da República, aceitou 
os cargos de ministro da 
Fazenda e vice-chefe do go
verno provisório. Tentou,

Barata de Almeida, 
Cipriano José —  
Barbosa, Rui



então, uma reforma finan
ceira que orientasse a eco
nomia para uma industriali
zação do país. Essas medi
das, muito criticadas, fica
ram conhecidas por “enci- 
lhamento”. Eleito senador à 
Constituinte de 1890, pela 
Bahia, Rui foi o relator da 
Constituição e, terminada 
essa tarefa, renunciou à se- 
natoria. Passou para a opo
sição depois que o Mare
chal Deodoro dissolveu o 
Congresso. Em 1893, acusa
do de conspirar contra o 
governo de Floriano Peixoto, 
foi obrigado a exilar-se. De 
volta ao país (1895), após 
o restabelecimento da ordem 
civil, foi o representante bra
sileiro à Conferência de 
Haia (1907), na qual de
fendeu a igualdade jurídica 
das nações. Dessa atuação 
lhe veio o cognome de 
“Águia de Haia”. Em 1910, 
candidato à presidência em 
oposição a Hermes da Fon
seca, não conseguiu eleger- 
se, embora tenha inflamado 
o país com sua campanha 
civilista. No pleito seguinte
(1914), retirou sua candida
tura, declarando que o país, 
após a gestão de Hermes da 
Fonseca, era o “espólio de 
uma casa roubada”. Candi
datou-se de novo em 1919, 
perdendo desta vez para Epi- 
tácio Pessoa. Foi membro 
fundador da Academia Bra
sileira de Letras e pertenceu 
a inúmeras agremiações cul
turais e científicas interna
cionais. Deixou vasta con
tribuição no campo jurídico, 
artigos em jornais (sobretu
do no “Diário de Notícias” 
e em “A Imprensa”, ambos 
do Rio), obras de polêmica 
(como “A Réplica”) e dis
cursos (dos quais o mais 
famoso é a “Oração aos 
Moços”).

Barca (Antônio de 
Araújo e Azevedo, 

conde da)

Estadista e estudioso portu
guês (Ponte de Lima, 1754
— Rio de Janeiro, GB, 
1817). Estudou filosofia em 
Coimbra, mas preferiu dei
xar o curso pela matemática

e história no Porto. Graças 
à amizade do duque de 
Lafões, ingressou na carreira 
diplomática. Encarregou-se 
das negociações de um tra
tado de paz e amizade entre 
Portugal e a França, firma
do em 1797. Mas, como o 
acordo não fora referendado 
pelo príncipe, Barca foi 
condenado à prisão por dois 
meses. Quando solto, foi 
estudar na Alemanha; em 
1801 obteve uma nomeação 
para a embaixada de São 
Petersburgo. Ministro dos 
Estrangeiros e da Guerra três 
anos depois, assumiu mais 
tarde o Ministério do Reino. 
Quando da invasão france
sa, foi partidário da mudan
ça da família real para o 
Brasil. Viajando junto, le
vou todos seus livros (que 
depois doou à Biblioteca 
Nacional brasileira), uma 
tipografia completa (a pri
meira da colônia), além de 
uma coleção de minerais e 
de material para o estudo de 
química. Fundador da Im
prensa Régia e da Academia 
de Belas-Artes, foi também
o responsável pela introdu
ção do cultivo do chá em 
solo brasileiro. Ocupou todas 
as pastas ministeriais do 
governo no Brasil. Deixou 
publicadas as obras “Ode 
de Grey”, “Memória em De
fesa de Camões” e “Osmia” 
(uma tragédia). Também sua 
correspondência foi editada, 
por seu interesse histórico e 
político.

Barras (Paul François 
Jean Nicolas, conde de)

Estadista francês (Foix-Am- 
phoux, 1755 — Chaillot, 
1829). Abandonando o posto 
de oficial do exército nas 
índias, foi viver em Paris. 
Entusiasmado pela Revolu
ção Francesa, participou da 
tomada da Bastilha; filiou- 
se aos jacobinos e foi eleito 
deputado na Convenção, 
onde votou pela morte de 
Luís XVI. Nomeado comis
sário da Convenção no sul 
da França, reprimiu com 
energia os movimentos fede- 
ralistas e realistas. Barras 
foi um dos principais líde
res da reação de 9 Termidor 
(1794) que derrubou Robes- 
pierre. Juntamente com Bo- 
naparte, chefiou as forças 
que reprimiram as insurrei
ções realistas de 1795. Mem
bro do Diretório, formou 
com Rewbel e La Revelière 
uma espécie de triunvirato 
que teve seu poder assegura
do pelo golpe de Estado de 
1797. Derrubado por Bona- 
parte no golpe de 18 Brumá
rio (1799), retirou-se para

suas terras de Grosbois e 
depois para Bruxelas (1805). 
Retornando mais tarde à 
França, provavelmente parti
cipou das conspirações de 
Malet para derrubar Napo- 
leão. Exilado durante algum 
tempo na Itália, voltou a seu 
país e morreu tranqüilamen
te, após a restauração da 
monarquia. Deixou suas 
“Memórias”, que confiou a 
Rousselin de Saint Albin. 
Publicadas em 1873, atacam 
Napoleão, em especial.

Barreto de Menezes 
(Tobias)

Ensaísta, poeta, jurista e 
jornalista brasileiro (Cam
pos do Rio Real, SE, 1839
— Recife, PE, 1889). Aos 
treze anos já ensinava latim 
em Itabaiana, na Bahia. Em 
1860, disposto a seguir car
reira eclesiástica, mudou-se 
para Salvador. Mas foi ex
pulso do seminário por in
disciplina e boêmia. Matri- 
culou-se depois na Facul
dade de Direito do Recife, 
diplomando-se em 1869. 
Ainda estudante, Tobias Bar
reto tornou-se uma das 
maiores personalidades do 
mundo intelectual brasileiro, 
influenciando contemporâ
neos e mantendo polêmicas 
de repercussão (sobretudo 
com Castro Alves). Tor
nava-se assim um dos fun
dadores da Escola do Reci
fe, movimento que abrangeu 
quase todos os setores artís
ticos e culturais. Embora se 
baseasse na filosofia alemã 
(principalmente na neokan- 
tiana), e a divulgasse no 
Brasil, a Escola do Recife 
não se filiou diretamente a 
nenhuma corrente já insti
tuída. Tobias, destacando-se

i na educação (lecionou em 
diversas cadeiras da Facul
dade do Recife, além de ter 
fundado um colégio) e na 
política (foi deputado pro
vincial de 1879 a 1880), 
exerceu também a advocacia 
e o jornalismo: em Escada, 
SE, publicou o “Deutscher 
Kampfer” (“O Lutador Ale
mão”), onde chegou a 
escrever alguns artigos em 
alemão. Deixou obra volu
mosa e variada, que inclui: 
“Ensaios e Estudos de Fi
losofia e Crítica” (1875), 
“Discurso em Mangas de 
Camisa” (1879), “Traços 
sobre a Vida Religiosa no 
Brasil” (1881), “Estudos Ale
mães” (1883), “Menores e 
Loucos em Direito Crimi
nal” (1884), “Questões Vi
gentes de Filosofia e Direi
to” (1880), etc. “Dias e 
Noites”, de 1881, é seu único 
livro de versos.



Barros (Ademar 
Pereira de)

Médico e político brasileiro 
(Piracicaba, 1901 — Paris,
1969). Formou-se pela Fa
culdade de Medicina da 
Universidade do Brasil. Par
ticipou da Revolução de 
1932, elegeu-se deputado à 
Assembléia Legislativa de 
São Paulo (1934), e exerceu 
seu mandato até 1937. Em 
1938 foi nomeado interven
tor federal no Estado de 
São Paulo até 1941. Funda
dor do Partido Social Pro
gressista (PSP), foi seu pre
sidente durante vinte anos. 
Em 1947 foi eleito governa
dor de São Paulo. Voltando 
a candidatar-se em 1954, foi 
derrotado por Jânio Qua
dros. Em 1955 candidatou- 
se novamente, desta vez à 
presidência, sendo vencido 
por Juscelino Kubitschek. 
Em 1958, nova candidatura 
e nova derrota, desta vez 
para Carvalho Pinto. A fa
vor da investidura de João 
Goulart na presidência da 
República em 1961, conquis
tou em 1962 o governo do 
Estado de São Paulo. Par
ticipou do movimento polí- 
tico-militar de 1964, mas 
teve seu mandato cassado 
e seus direi-tos políticos sus
pensos por dez anos.

Barros (João de)

Político e polígrafo portu
guês (Viseu, 1496 ? — Pom
bal, 1570). A partir de 1525 
(sob o reinado de Dom 
João 111) foi tesoureiro das 
casas da índia, da Mina e de 
Ceuta. De 1533 a 1567, 
exerceu o cargo de feitor da 
Casa da índia. Foi também 
donatário de capitanias he
reditárias no nordeste do 
Brasil. Em 1568 retirou-se 
para uma vila no interior de 
Portugal, vivendo de uma 
pensão da Coroa. Foi uma 
das principais figuras da lite
ratura renascentista de seu 
país. Em sua primeira obra, 
uma novela de cavalaria es
crita em 1522, esboça um 
tratamento épico da história 
de Portugal. Entre 1539 e

1540 executou um extenso 
programa pedagógico sobre 
a língua portuguesa. Plane- 
jouí também uma história da 
expansão marítima de Por
tugal, dividida em três aspec
tos (conquista, navegação e 
comércio) e publicada sob o 
título de “Décadas”.

Barros (João Ribeiro de)

Aviador brasileiro (Jaú, 
1900 — id., 1947). Estu
dante da Faculdade de Di
reito de São Paulo, deixou-a 
antes de se formar, inician
do em 1919, nos Estados 
Unidos, um curso de enge
nharia mecânica. Regressan
do ao Brasil em 1921, apren
deu aviação na Escola Ci
vil. Em 1923/26 realizou 
vários reides pelo interior 
do país. Voltando para os 
Estados Unidos, realizou um 
curso de pilotagem e nave
gação aérea; na Alemanha, 
tomou aulas de acrobacias 
aéreas. Em 1929, na Itália, 
adquiriu o Alcíone, hidravião 
em que atravessara o Atlân
tico, sendo forçado a aterrar 
em Gibraltar, em conse
qüência de uma tempestade. 
Reparando a aeronave e 
dando-lhe o nome de Jaú, 
Ribeiro de Barros iniciou em 
1926 o vôo Genebra—San
tos, que foi concluído em 
1927. Completando a tra
vessia do Atlântico, tornou- 
se um ídolo nacional.

Barroso (Ari Evangelista)

Compositor popular brasi
leiro (Ubá, MG, 1903 — 
Rio de Janeiro, GB, 1964). 
Em 1921 transferiu-se para 
o Rio de Janeiro, ingressan
do na Faculdade de Direito 
da Universidade local; inter
rompendo os estudos por 
falta de recursos, veio a 
completá-los em 1930. Co
meçando como pianista de 
sessões de cinema mudo, 
escreveu suas primeiras mú
sicas para revistas de Ole- 
gário Mariano e Luís Pei
xoto. Em 1928 teve seu 
samba “Vou à Penha” gra
vado por um antigo colega 
de turma na faculdade: 
Mário Reis. Logo em se

guida musicou a peça “Bra
sil do Amor”, onde estreou 
Sílvio Caldas, cantando “Fa
ceira”, samba que constitui
ria realmente seu primeiro 
grande sucesso popular. Em
1931 obteve novo triunfo 
com “No Rancho Fundo” 
(samba-canção, em parceria 
com Lamartine Babo), que 
estrearia em discos na voz 
de Elisa Coelho. No ano se
guinte, consolidaria seu pres
tígio com outro grande su
cesso: “M aria” (também 
samba-canção, com letra de 
Luís Peixoto), gravado por 
Sílvio Caldas. Lançou na 
Rádio Cruzeiro do Sul o pro
grama “Hora dos Calou
ros” (1937), que ficou fa
moso, mas dois anos antes, 
nessa mesma emissora, já 
ganhara evidência como lo
cutor esportivo. Outras obras 
suas de sucesso foram: “No 
Tabuleiro da Baiana” (1936), 
“Na Baixa do Sapateiro”
(1938), “Aquarela do Brasil”
(1939), “Os Quindins de 
laiá” (1940) e “Risque” 
(1952). A partir de 1944 
esteve algum tempo nos Es
tados Unidos fazendo músi
cas para filmes.

Barroso (Gustavo Dodt)

Polígrafo brasileiro (Forta
leza, CE, 1888 — Rio de 
Janeiro, GB, 1959). Reali
zou os primeiros estudos em 
sua cidade natal. Aluno da 
Faculdade de Direito de 
Fortaleza, terminou o curso 
no Rio de Janeiro, em 1911. 
Já antes de se formar cola
borava em várias publica
ções, com o pseudônimo de 
João do Norte (com o qual 
se tornara popular em 1907, 
publicando e ilustrando um 
artigo para a revista infan
til “O Tico-Tico”). Redator 
do “Jornal do Ceará”, tra
balhou depois no “Jornal 
do Comércio”, no Rio^ Se
cretariou a Superintendência 
da Defesa da Borracha 
(1913) e foi deputado federal 
de 1915 a 1918. Membro da 
Academia Brasileira de Le
tras, chegou a assumir sua 
presidência. Dirigiu durante 
muitos anos as revistas 
“Fon-Fon” e “Selecta”. Fun
dou o Museu Histórico N a
cional em 1912, ocupando o 
cargo de diretor até morrer. 
Publicou 128 livros — entre 
os quais “Terra do Sol”
(1912), “Heróis e Bandidos” 
(1917), “Cinza do Tempo” 
(1921), e “Alma Sertaneja”
(1923) —, tornando-se um 
dos mais fecundos escritores 
brasileiros (só superado, em 
vida, por Coelho Neto). 
Exerceu também advocacia e 
diplomacia.

Barca, Antônio de 
Araújo e Azevedo, 
conde da —  
Barroso, Gustavo 
Dodt



Barroso da Silva 
(Francisco Manuel, 

Almirante)

Militar brasileiro de origem 
portuguesa (Lisboa, 1804 — 
Montevidéu, 1882). Chegan
do ao Brasil muito jovem, 
formou-se pela Academia de 
Marinha, distinguindo-se nas 
campanhas navais da Guerra 
Cisplatina (1826/28) e do 
Pará (1836). Com a eclosão 
da Guerra do Paraguai, as
sumiu em 1864 o comando 
da 2.a Divisão Naval do Rio 
da Prata. Combates seguidos 
levaram-no à decisiva Bata
lha do Riachuelo, influindo 
na sorte de toda a campa
nha.  ̂ Revolucionando a es
tratégia naval, Barroso em
pregou navios a vapor; sua 
atuação foi exaltada por inú
meros jornais de todo o 
mundo. O resultado da ba
talha: derrota completa dos 
paraguaios, o que implicou 
desistência da invasão de 
Entre Rios e isolamento de 
Estigarríbia às margens do 
Uruguai, prenunciando sua 
derrota definitiva. Poetas e 
pintores celebraram a vitó
ria do almirante. Em 1866 
recebeu o título de barão do 
Amazonas. Dois anos depois 
foi nomeado comandante- 
chefe da Esquadra Brasilei
ra. Em 1873 foi finalmente 
reformado como almirante. 
Morreu em 1882, e seus res
tos mortais foram traslada
dos de Montevidéu para o 
Rio de Janeiro.

Barrow (Isaac)

Matemático inglês (Londres, 
1630 — Cambridge, 1677). 
Estudou literatura, ciência e 
filosofia em Cambridge. Após 
viajar pela França, Itália e 
Oriente Próximo, retornou 
à Inglaterra, onde ordenou- 
se padre. Em 1660 começou 
a lecionar grego em Cam
bridge e, dois anos depois, 
foi escolhido para ensinar 
geometria no Gresham Col- 
lege, em Londres. Professor 
de matemática em Cambrid
ge (1664), retirou-se da car

reira universitária em 1669, 
passando a cadeira para seu 
discípulo Isaac Newton. Bar
row deixou importantes con
tribuições no campo da geo
metria. Em seu trabalho 
“Método das Tangentes”, 
apresentou as idéias iniciais 
que levaram Newton a for
mular sua teoria das propof- 
ções últimas. Barrow, além 
de introduzir o triângulo di
ferencial, foi o primeiro a 
observar explicitamente a re
lação recíproca entre dife
renciação e integração. Seus 
principais trabalhos científi
cos são: “Elementos de Eu- 
clides” ; “Lições de Ótica” ; 
“Treze Lições de Geome
tria” ; “Os Trabalhos de Ar- 
quimedes, os Quatro Pri
meiros Livros das Cônicas 
de Apolônio, e os Esféricos 
de Teodosius Explanados 
num Novo Método” e “Li
ções de Matemática”.

Barthou (Jean Louis)

Político francês (Oloron- 
Sainte-Marie, 1862 — M ar
selha, 1934). Após exercer 
durante alguns anos a advo
cacia, foi eleito deputado 
como representante dos Bai
xos Pireneus (1889). Minis
tro dos Trabalhos Públicos 
no Gabinete de Dupuy 
(1894/95), trabalhou com 
Raymond Poincaré, que era 
ministro das Finanças. Com 
a eleição deste último para 
a presidência (1913), foi 
convidado para participar do 
seu Gabinete. Vencendo a 
oposição dos radicais e so
cialistas, fez votar a lei que 
instituía o serviço militar 
obrigatório de três anos
(1913). Ministro do Estado 
e depois dos Negócios Es
trangeiros no Gabinete de 
Painlevé (1917) e ministro 
da Justiça de Poincaré em 
1922, foi presidente da Co
missão de Reparações. N o
vamente ministro da Justiça 
de Poincaré (1926/29), foi 
também ministro da Guerra 
no Gabinete Steeg (1930). 
Em 1934, Doumerque con
fiou-lhe a pasta dos Negó
cios Estrangeiros. Propôs 
então um pacto do leste eu
ropeu agrupando a União 
Soviética e a Polônia e pre
parava-se para trabalhar por 
uma aliança franco-soviética 
quando morreu no atentado 
cometido contra o Rei Ale
xandre da Iugoslávia (que 
ele fora recepcionar em 
Marselha). Membro da Aca
demia Francesa (1918), dei
xou várias obras publicadas, 
entre as quais “Promenades 
Autour de ma Vie” (“Pas
seios em Torno de minha 
Vida”, 1933).

Bartók (Béla)

Compositor húngaro (Magys- 
zentmiklós, 1881 — Nova 
York, 1945). Começou a 
aprender música com os 
pais; aos dez anos já fazia 
sua primeira apresentação 
pública, como pianista e 
compositor. Completou sua 
formação musical no Con
servatório de Budapeste. Jun
tamente com Zoltán Kodály, 
realizou profundo estudo do 
folclore húngaro, visando a 
separar os motivos magiares 
das inclusões eslavas, rome
nas, croatas, transilvânias e 
árabes. Colecionou assim 
mais de mil motivos, gravan
do as canções mais antigas 
dos camponeses. Após assi
milar o espírito da música 
popular, Bartók libertou-se 
da influência dos românti
cos (sobretudo da de Brahms, 
muito presente em sua obra 
anterior). Ao mesmo tempo, 
evitou o excesso cerebral e 
calculista de muitos compo
sitores de seu tempo. Pro
curou uma forma de melo
dia derivada das mais an
tigas tradições magiares, ori
ginárias da Ásia e baseadas 
em cinco tons, além de uti
lizar ritmos simples e livres, 
como os do folclore. Suas 
obras incluem peças para 
teatro, balé, orquestra, con
certo, câmara, piano, dois 
pianos, voz acompanhada e 
coro, num total de mais de 
cem títulos. As principais 
são: “O Castelo do Barba 
Azul” (ópera, 1911); “O 
Mandarim Miraculoso” (ba
lé, 1919); “Duas Suítes para 
Orquestra” (1905/7); “Con
certo para Orquestra” (1944); 
“Concerto para Dois Pianos 
e Percussão” (1941); “Música 
para Cordas, Percussão e 
Celesta” (1935); os seis 
“Quartetos para Cordas” 
(1908/39); “Para Crianças” 
(ciclo de 85 peças fáceis 
sem o emprego de oitavas, 
1908); “Allegro Barbaro” 
(para piano, 1910); “Mikro- 
kosmos” (coleção de peças 
curtas para piano, 1935);  ̂ e 
as vinte “Canções Folclóri
cas Húngaras” (1906),



Basílio, o Grande (São)

Doutor da Igreja e bispo 
capadócio (Cesaréia, 329 — 
id., 379). Membro de antiga 
família de tradição religiosa: 
sua avó Macrina, a Velha, 
seu pai Basílio, o Velho, sua 
mãe Emelia, sua irmã Ma
crina e seus irmãos Gregório 
e Pedro são todos incluídos 
entre os santos da Igreja 
católica. Foi educado nas 
escolas de Cesaréia, Cons
tantinopla e Atenas. Por vol
ta de 357, visitou os princi
pais centros monásticos do 
Oriente, estabelecendo-se de
pois como monge em Anécia, 
no rio íris. Basíiio viveu com 
sua comunidade cerca de 
cinco anos, fundando o mo- 
nasticismo oriental. A partir 
de 365, já ordenado padre, 
foi o responsável pela dio
cese de Cesaréia. Como ar
cebispo de Cesaréia (370), 
enfrentou a perseguição feita 
contra os cristãos ortodoxos 
pelo imperador ariano Va
lente. Durante seu episcopa
do surgiram várias contro
vérsias, relativas ao arianis
mo, envolvendo-o em difi
culdades com o papa e a 
Igreja ocidental. Valente 
temia-o e procurava dimi
nuir sua autoridade através 
de medidas administrativas. 
Um dos maiores trabalhos 
de Basílio foi a construção 
em Cesaréia de uma área 
que incluía asilos, igreja e 
hospital para atendimento 
aos necessitados. Considerado 
um dos mais notáveis escri
tores e oradores da Igreja do 
Oriente, deixou “Hexaeme- 
ron”, “As Morais”, “As 
Grandes Regras”, “As Pe
quenas Regras” e outras 
obras.

Bastos (Aureliano Cândido 
Tavares)

Escritor, jornalista e historia
dor brasileiro (Marechal 
Deodoro, AL, 1839 — Nice, 
França, 1875). Começou o 
curso de direito em Olinda, 
terminando-o em São Paulo, 
onde fez publicar (sobretudo 
na “Revista Mensal” e no 
“Correio Mercantil”) seus 
primeiros trabalhos literários: 
comentários sobre direito 
penal e delitos de imprensa, 
e artigos filosóficos e políti
cos. Doutorou-se em 1858, 
ano em que participou da 
fundação do Instituto Aca
dêmico Paulistano. Em segui
da, mudou-se para o Rio de 
Janeiro, onde obteve o cargo 
de oficial na Secretaria da 
Marinha. Eleito deputado por 
Alagoas, em 1860, foi demi
tido de suas funções na Se
cretaria, por críticas dirigidas

à exagerada centralização 
administrativa do Império e 
aos orçamentos da pasta da 
Marinha. Publicou então em 
jornais, anonimamente, as 
“Cartas do Solitário” (reuni
das em volume, em 1862), 
que defendiam a abertura do 
Amazonas à navegação mun
dial e a liberdade de co
mércio e de cabotagem. Seus 
artigos polêmicos na impren
sa (sobretudo nos jornais 
“Diário do Povo” e “Refor
ma”), que deixavam clara sua 
americanofilia, batiam-se pe
lo regime federativo e pela 
abolição gradativa da escra
vidão. Iguais idéias estão 
presentes em suas obras prin
cipais: “Os Males do Presen
te e as Esperanças do Futu
ro” (provavelmente de 1861), 
“O Vale do Amazonas” (re
sultado de uma excursão ao 
local, 1866), “Reflexões so
bre a Imigração” (1867), “A 
Província” (1870), “A Situa
ção e o Partido Liberal” 
(1872), “Estudos sobre a Re
forma Eleitoral” (1873). Em 
1874 viajou para a Europa, 
tendo morrido na França. É 
patrono da cadeira n.° 35 da 
Academia Brasileira de Le
tras.

Baudelaire (Charles-Pierre)

V. Baudelaire, Enciclopédia 
Abril (vol 11).

Bazin (André)

Crítico e teórico francês de 
cinema (Angers, 1918 — 
Bry-sur-Marne, 1958). Reali
zou seus primeiros estudos 
na Escola Normal de La 
Rochelle (1936), depois em 
Versalhes (1937/38) e por 
fim na Escola Nacional Su
perior de Saint-Cloud, onde 
foi aluno brilhante. Iniciou 
sua carreira profissional du
rante a Segunda Guerra 
Mundial, sob a ocupação 
alemã, colaborando para o 
jornal “Le Parisien Liberé” 
(“O Parisiense Libertado”). 
A partir de 1946 passou a 
escrever regularmente em 
várias publicações, principal
mente revistas especializadas 
como “La Revue du Cinéma” 
(“A Revista do Cinema”) e 
sua sucessora “Cahiers du 
Cinéma (“Cadernos de Cine
ma”). Nos últimos anos de 
sua vida dedicou-se a pro
gramas de televisão, tendo 
sido um dos primeiros a 
preocupar-se seriamente com 
a linguagem e a estética da 
TV. André Bazin, para quem 
o cinema era “a arte da rea
lidade”, foi um dos poucos 
críticos cinematográficos de 
reputação mundial. Teve pu
blicada postumamente, sob o

título “Qu’est-ce que le Ciné
ma?” (“O que É o Cinema?”, 
1958), uma coletânea de 
artigos e ensaios datados 
desde o fim da guerra até 
1957, quando sua atividade 
influenciou na eclosão do 
movimento “nouvelle-vague” 
(“nova onda”) do cinema 
francês.

Beardsley (Aubrey 
Vincent)

V. Beardsley, Enciclopédia 
Abril (Vol. II).

Beaumarchais (Pierre- 
Augustin Caron de)

Relojoeiro e escritor francês 
(Paris, 1732 — id., 1799). 
Filho de um relojoeiro fa
moso, recebeu sólida instru
ção; iniciando-se depois no 
ofício paterno, chegou a 
inventar um novo tipo de 
mecanismo para regular o 
movimento dos relógios e 
obteve o título de relojoeiro 
do rei. Fabricou relógios de 
pulso e de parede para o 
soberano, para a família real 
e para a corte. Para Mada- 
me Pompadour criou um re
lógio engastado em uma jóia. 
Casando-se com a jovem 
viúva de Pierre-Augustin 
Franquet, acrescentou a seu 
nome o de Beaumarchais, 
emprestado de uma proprie
dade de sua mulher. Viúvo 
depois de um ano, afirmou 
seu prestígio na corte como 
músico. Bom tocador de har
pa havia aperfeiçoado esse 
instrumento através de um 
dispositivo de pedais. Enri
quecido pela especulação, 
comprou um posto de secre
tário do rei, que lhe conferia 
nobreza. Em 1767 apresentou 
sua primeira peça, “Eugénie”, 
seguida em 1770 por “Les 
Deux Amis”, ambas de pou
co valor artístico. Acusado 
de fraude e extorsão, defen- 
deu-se através de suas “Me
mórias”. Em 1775 foi repre
sentada sua comédia “O 
Barbeiro de Sevilha”, na 
qual era introduzido o céle-
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bre personagem Fígaro, que 
retornaria triunfalmente em 
outras oito peças subseqüen
tes. Beaumarchais fundou 
em 1777 a Sociedade de Au
tores, para defender direitos 
autorais de escritores dra
máticos. Nessa época, lançou 
a primeira edição das “Obras 
Completas”, de Voltaire. Du
rante a Revolução Francesa 
seus bens foram confiscados 
e viveu anos de miséria em 
Hamburgo. De volta a Paris, 
em 1796, publicou uma me
mória justificativa: “Mes 
Six Époques”, repleta de iro
nia.

Beauvoir (Simone de)

V. Beauvoir, Simone de, En
ciclopédia Abril (Vol. II).

Beccaria (Cesare 
Bonesana, Marquês de)

Criminalista e economista 
italiano (Milão, 1738 — id., 
1794). Estudou no colégio 
jesuíta de Parma e na Uni
versidade de Pádua. Depois 
de graduar-se, entrou em 
contato com os irmãos Pietro 
e Alessandro Verri, que reu
niam à sua volta jovens inte
lectuais de Milão preocupa
dos com reformas na políti
ca, na economia e nos negó
cios administrativos. Acei
tando a sugestão de seus 
amigos, Beccaria escreveu e 
publicou seu primeiro tra
tado, “Del Disordine e dei 
Remedi delle Monete nello 
Stato di Millano nell’Anno 
1762” (“Das Desordens e 
dos Remédios da Moeda no 
Estado de Milão no Ano 
1762”, 1762J. Ainda encora
jado pelos irmãos Verri, 
Beccaria compôs seu traba
lho mais importante, “Dei 
Delitti e delle Pene” (“Dos 
Delitos e das Penas”, 1764). 
Pietro, que começara a es
crever uma história da tor
tura, forneceu a Beccaria 
novos argumentos e idéias 
para um tratado a respeito, 
que resultou numa colabo
ração entre os três estudiosos. 
Começado em 1763 e com
pletado em 1764, o livro foi

publicado anonimamente em 
Livorno, por temerem os 
autores alguma punição por 
seu ataque violento aos sis
temas legal e judicial então 
vigentes. O anonimato, po
rém, foi posto de lado quan
do as autoridades milanesas 
mostraram-se receptivas e o 
ensaio chamou a atenção de 
intelectuais parisienses. Bec
caria regeu uma cadeira de 
Economia Política em Milão 
(1768/70) e suas aulas du
rante esse período foram 
postumamente publicadas 
(1804) sob o título de “Ele- 
menti di Economia Publica” 
(“Elementos de Economia 
Pública”). Suas idéias eco
nômicas quanto à deter
minação dos salários e divi
são do trabalho têm sido 
comparadas às de Adam 
Smith. Beccaria foi o refor
mador e renovador do direi
to penal, condenou os pro
cessos secretos, as torturas, 
a desigualdade dos castigos 
segundo as pessoas e a atro
cidade dos suplícios. Foi o 
primeiro a condenar energi
camente a pena de morte. A 
partir de sua obra, foram 
criados os fundamentos jurí
dicos que viriam a corporifi- 
car-se na Declaração dos Di
reitos do Homem.

Becker Yáconis (Cacilda)

Atriz brasileira (Piraçunun* 
ga, SP, 1921 — São Paulo, 
SP, 1969). Cacilda desde 
cedo interessou-se pelo tea
tro. Sua primeira atuação de 
importância deu-se em 1940, 
no Teatro do Estudante (Rio 
de Janeiro), com o papel de 
Gertrude, em “Hamlet”, de 
William Shakespeare. No 
ano seguinte foi contratada 
por Raul Roulien para peque
nos papéis e excursões no 
interior. Em 1947, a convite 
de Alfredo de Mesquita, pas
sou a lecionar na recém-for- 
mada Escola de Arte Dramá
tica em São Paulo. Com a 
fundação do Teatro Brasi
leiro de Comédia (1948), 
Cacilda integrou o elenco 
como figura principal; es

treou naquela companhia 
com “Seis Personagens à 
Procura de um Autor”, de 
Pirandello. Em 1958 fundou 
sua própria companhia. A 
primeira peça montada foi 
“O Santo e a Porca”, de 
Ariano Suassuna. Vieram de
pois “Huis Cios”, de Sartre; 
“Os Rinocerontes”, de Io- 
nesco; “A Visita da Velha 
Senhora”, de Dürrenmatt; 
“A Noite do Iguana”, de 
Tennessee Williams; “Quem 
Tem Medo de Virginia 
Woolf?”, de Albee. Em 1960 
participou do Festival das 
Nações, em Paris, com a 
peça “Pega-Fogo”, de Julien 
Renard, que representou de
pois em Lisboa e Montevi
déu. Diretora da Comissão 
Estadual de Teatro de São 
Paulo, colocou-se contra a 
censura. Apareceu em cine
ma (“A Luz dos meus 
Olhos”, 1947, e “Floradas na 
Serra”, 1954) e televisão. 
Morreu em São Paulo, víti
ma de derrame cerebral, 
quando representava com 
seu marido, Walmor Chagas, 
“Esperando Godot”, de Sa
muel Beckett.

Beckman (Manuel)

V. Beckman, Revolta de,
Enciclopédia Abril (Vol. II).

Beckmann (Max)

Pintor alemão (Leipzig, 1884
— Nova York, 1950). Em
bora pertencesse à geração 
dos criadores do Expressio- 
nismo, Max Beckmann tra
balhava de maneira “impres
sionista”. Após a Primeira 
Guerra Mundial, sua arte 
sofreu transformações. Aba
lado pelos acontecimentos e 
desejando expressar sua in
quietude, seu pessimismo e 
sua revolta, optou por um 
estilo mais direto e seco, 
usando cores mais vivas e 
formas angulosas. Suas per
sonagens aparecem em espa
ços exíguos, apresentando 
uma expressão de angústia 
ou de tédio. Em 1923 come
çou a pintar uma série de 
retratos nos quais se percebe 
uma visão mais conciliadora 
com a humanidade. Com 
a ascensão dos nazistas ao 
poder, abandonou o país, 
instalando-se inicialmente na 
Holanda (1938/47) e depois 
nos Estados Unidos. A partir 
dessa época, sua pintura vol
tou a apresentar característi
cas pessimistas. Isso aparece 
principalmente em uma série 
de grandes trípticos, nos 
quais começou a trabalhar 
em 1932, e que estão reple
tos de símbolos e idéias, 
junto a formas pictóricas.



Bécquer (Gustavo Adolfo)

Poeta e escritor espanhol 
(Sevilha, 1836 — Madri, 
1870). Ficou órfão aos dez 
anos, tendo, principalmente 
por isso, levado uma vida 
cheia de dificuldades finan
ceiras, às quais somaram-se 
doenças e um casamento 
fracassado. Frustrado como 
oficial da Marinha e como 
pintor, iria conhecer o su
cesso com a literatura: é 
considerado, principalmente 
por suas “Rimas”, um dos 
maiores nomes do Roman
tismo espanhol. Em prosa, 
deixou “Leyendas” (“Len
das”), com narrativas da tra
dição cristã e espanhola. Foi 
redator do jornal “El Con
temporâneo” e dirigiu o pe
riódico “La Ilustración de 
Madrid”.

Becquerel (Antoine César)

Físico francês (Châtillon-sur- 
Loing, 1788 — Paris, 1878). 
Foi aluno da Escola Poli
técnica, tendo servido como 
engenheiro no Exército fran
cês. Abandonou a farda para 

/ estudar com Ampère e Biot, 
magnetismo, eletroconduti- 
vidade e especialmente ele- 
troquímica. Em 1873 tornou- 
se professor de física no 
Museu de História Natural. 
A importância de suas pes
quisas na ciência da eletri
cidade e da eletroquímica, da 
qual foi um dos precursores, 
foi reconhecida pela Socie
dade Real com a medalha 
Copley (1837). Becquerel des
cobriu a piezeletricidade; 
idealizou a pilha de dois 
líquidos e inventou a pilha 
fotõvoltaica. Obteve o alu
mínio, o silício, o enxofre, 
o iodo cristalizado, os sulfu- 
retos metálicos e os fosfatos 
terrosos e metálicos pela 
aplicação da ação elétrica 
lenta. Foi responsável, tam
bém. por estudos de grande 
utilidade para a telegrafia. 
Os principais dos inúmeros 
trabalhos científicos que pu
blicou são: “Traité de l’Élec- 
tricité et du Magnetisme” 
(“Tratado da Eletricidade e 
do Magnetismo”, 1840); 
“Éléments de 1’Électro-Chi- 
mie” (“Elementos da Eletro
química”, 1843); “Traité 
Complet du Magnetisme” 
(“Tratado Completo do Mag
netismo”, 1845); e “Éléments 
de Physique Terrestre et de 
Météorologie” (“Elementos 
de Física Terrestre e de Me
teorologia”, 1847). Em seus 
últimos anos de vida, dedi
cou-se a estudos sobre as 
forças eletrocapilares e sua 
ação nos campos fisiológico 
e meteorológico.

Beethoven (Ludwig van)

V. Beethoven, Enciclopédia 
Abril (vol. II).

Behring (Emil von)

Bacteriologista alemão (Hans- 
dorf, 1854 — Marburg, 
1917). Estudou no Corpo de 
Médicos do Exército, tornan
do-se em 1888 professor da 
Escola Médica do Exército, 
em Berlim. Assistente de 
Koch no Instituto de Doen
ças Infecciosas (1889), lecio
nou sucessivamente em Halle 
(1894) e Marburg (1895). 
Em 1890, quando trabalhava 
com S. Kitasato, descobriu 
antitoxinas e estabeleceu a 
possibilidade de assegurar 
imunidade ao tétano pelo 
uso de um soro retirado de 
um animal infeccionado. De
senvolveu também uma anti- 
toxina da difteria, o que tor
nou possível sua imunização. 
Por esse trabalho, conquis
tou (juntamente com Pierre 
Roux) o prêmio da Academia 
de Medicina e do Instituto 
da França. Em 1901 recebeu 
o prêmio Nobel de fisiologia 
e medicina, tendo sido o pri
meiro a recebê-lo por contri
buições nesse campo da ciên
cia (soroterapia). Interessou- 
se financeiramente pela in
dustrialização do soro anti- 
tóxico pela Farbwerke 
Höchst, que construiu um 
laboratório e equipamento 
especialmente para que rea
lizasse suas pesquisas. Con
seguiu descobrir uma vacina 
para tuberculose em gado, 
cujo resultado porém não 
foi inteiramente satisfatório.

Beiderbeck (Leon 
Bismarck, dito Bix)

Músico popular norte-ameri
cano (Davenport, 1903 — 
Nova York, 1931). Jovem 
ainda, mostrou-se um apai
xonado pelo “jazz”. A neces
sidade de trabalhar regular
mente obrigou-o, desde 1923,

a fazer parte de grandes or
questras comerciais, como 
The Wolverines (1923), Char
les Straight (em Nova York,
1925), Jean Goldkette (em 
Detroit, (1926/27) e Frank 
Trumbauer (em Nova York, 
1927). Seus solos de pistão 
admiráveis levaram-no em 
1928 à prestigiosa orquestra 
de Paul Whiteman, onde ele 
permaneceu até 1931. Pos
suidor de excepcional inven
tiva melódica, Bix foi o pri
meiro grande lírico do “jazz”, 
tendo exercido considerável 
influência sobre os que o 
sucederam. Entre suas me
lhores gravações, hoje raras, 
destaca-se a de “ In a Mist” , 
com solo de piano.

Belcari (Feo)

Escritor e poeta italiano 
(Florença, 1410 — id., 1484). 
Muito dedicado à Igreja, não 
prescindiu das relações lei
gas: sua amizade com os 
Médici permitiu-lhe alcançar 
vários postos de importância. 
Sua obra literária, ingênua e 
simples, embora talentosa, 
baseia-se em grande parte na 
Bíblia e em temas religiosos. 
Deixou: “Representações”, 
“Abraão e Isaac” (sua obra- 
prima), “Anunciação de Nos
sa Senhora”, “A Vida do 
Bem-Aventurado Colomin”, 
“O Pardo Espiritual” e 
“Laudes” (poesia lírica).

Bell (Alexander Graham)

Físico e inventor escocês 
radicado nos Estados Unidos 
(Edimburgo, 1847 — Bad- 
deck, Canadá, 1922). Filho 
de Alexander Melville Bell, 
professor de fonética e es
pecialista em problemas au
ditivos. Realizou estudos na 
Escola Superior de Edim
burgo, no University College
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de Londres e por fim na 
Universidade de Würzburg, 
na Alemanha. Em 1865 con
cebeu a idéia de transmitir a 
voz por meio de ondas elé
tricas, princípio que desen
volveu dez anos depois. Em
1870 emigrou com sua fa
mília para o Canadá, esta
belecendo-se depois em Bos
ton, nos EUA. Abriu uma 
escola para formar instru
tores de surdos-mudos, sen
do ele próprio professor de 
fisiologia vocal. O pai de 
Bell já havia construído apa
relhos que facilitavam a co
municação com surdos-mu
dos, que vinham despertando 
seu interesse. Sua primeira 
experiência nesse campo foi 
um aparelho capaz de trans
mitir notas musicais à distân
cia, que resultou pouco sa
tisfatório. Gardner Hubard, 
pai de uma moça surda-mu- 
da com a qual Bell se casa
ria, deu-lhe auxílio monetá
rio suficiente para suas 
experiências. Após uma série 
de inventos mal sucedidos, 
Bell conseguiu finalmente, 
em 1875, construir o telefo
ne. Nesse mesmo ano apre
sentou-o na Exposição de 
Filadélfia. Em 1876 possuía 
a patente do seu invento, 
não perdendo tempo em fa
zer seu lançamento comer
cial. Em 1915 foi inaugurada 
a primeira linha transconti
nental americana, quando o 
telefone já era mundialmen
te conhecido. Bell inventou 
também o fotofone (aparelho 
de transmissão de imagens à 
distância), o audiômetro, a 
balança de indução (para lo
calizar objetos metálicos no 
corpo), os discos de cera 
carnaúba para fonógrafos, e 
outros aparelhos de grande 
utilidade para a ciência e as 
atividades tecnológicas. Orga
nizou o Observatório Astro
nômico da Smithsonian Ins
titution e fundou a primeira 
Associação dos Pesquisado
res de Àeronáutica. Quando 
morreu, os telefones dos 
EUA foram silenciados du
rante um minuto, em home
nagem a seu inventor.

Bellamy (Edward)

Escritor norte-americano 
(Chicopee Falls, 1850 — id., 
1898). Viajando pela Euro
pa, pôs-se em contato com 
os problemas sociais ali 
existentes. Quando retornou, 
estudou leis, tornou-se jorna
lista e escreveu artigos para 
o “New York Evening Post” 
e “Springfield Union”. Suas 
primeiras três novelas foram 
grande fracasso. Mas em 
1888, com “Looking Back-

ward” (“Olhando para Trás”), 
conquistou o interesse do 
público dé stu  país. O su
cesso dessa obra estendeu- 
se à Europa, tendo sido ela 
traduzida para vários idio
mas. “Equality” (‘̂ Igualda- 
de”), em 1897, outro de seus 
triunfos literários, comple
tava os pontos de vista 
expostos em seu trabalho 
anterior.

Bellini (Família)

Pintores italianos. Jacobo 
(Veneza, c. 1400 — id., 
1470/71). Estudou pintura 
com Gentile da Fabriano. 
Em 1436 pintou a “Crucifi
cação” para a Capela de 
São Nicolau, na Catedral de 
Verona. Em 1441 transferiu- 
se para a corte D ’Este em 
Ferrara, onde foi posto em 
concorrência com Pisanello 
para executar um retrato do 
jovem Lionel D ’Este. Jacobo 
venceu a disputa e passou 
a recebér numerosas enco
menda^" Secundado por seus 
filhos Giovanni e Gentile, 
introduziu um novo estilo 
de pintura em Veneza. Gen
tile (Veneza, c. 1429 — id., 
1507), filho mais velho de 
Jacobo, foi inicialmente aju
dante de seu pai. Seu pri
meiro trabalho data de 1465 
e é uma grande têmpera da 
Academia de Veneza. Em 
1466, juntamente com seu 
pai, Scuarcioni e Vivarini, 
trabalhou em uma série de 
telas para a Scuola di San 
Marco. Atribuiu-se a Gentile 
o quadro “Doge Francesco 
Foscari” (Veneza, Museu 
Correr). Mais tarde tornou-se 
o retratista oficial: pintou o 
retrato do Imperador Frede
rico III, em visita a Veneza 
(1469), e do Cardeal Bes- 
sarion, entre outros. Esteve 
em missão junto à corte de 
Constantinopla, onde execu
tou o retrato “Mahomet I I” . 
Suas obras mais conhecidas 
são: “Procissão na Praça São 
Marcos” (1496); “Milagre de 
Cruz na jPonte de São Lou- 
renço” (1500); “A Cura 
Miraculosa de Pietro de 
Ludovici” (1501). Giovanni 
(Veneza, c. 1430 — id., 
1516), dito “Giambellino”. 
Aluno de Jacobo (seu pai) e 
de seu cunhado Mantegna, 
em 1470 recebe suas primei
ras encomendas importan
tes: “A Arca de Noé” e “O 
Dilúvio”, ambas para a 
Scuola di San Marco. Seu 
estilo passa a ter caracterís
ticas próprias com a série 
de “Madonas” que pintou, 
muitas delas lembrando 
ícones bizantinos. Aos sessen
ta anos, realizou uma de

suas obras mais belas: o 
tríptico para a sacristia dos 
Frari e a “Madona com o 
Doge Agostinho Barbarigo” 
para o Mosteiro de Murano. 
Executou ainda o “Batismo 
de Cristo”, uma última série 
de “Madonas” e a tela 
“Três Santos” (Roma, Ga
leria Borghese).

Bellini (Vincenzo)

Compositor italiano (Catânia,
1801 — Puteaux, perto de 
Paris, 1835). Filho de um 
organista, estudou no Con
servatório de Nápoles, gra
ças à ajuda de um nobre 
siciliano. Sua primeira ópera, 
“Adelson e Salvina” (1825), 
foi apresentada em presença 
de Domenico Barbaja, em
presário do Scala de Milão, 
do Teatro São Carlos de 
Nápoles e de outros famo
sos teatros de ópera italia
nos. Impressionado com o 
talento do rapaz, Barbaja 
encomendou-lhe um trabalho 
para o São Carlos, tendo 
Bellini composto “Bianca e 
Fernando”, que obteve ex
traordinário sucesso 7(1826). 
Entusiasmado, Barbaja soli- 
citou-lhe outra ópera, sur
gindo então “II Pirata” (“O 
Pirata”), levada à cena no 
Scala de Milão, em 1827, 
com o célebre tenor Rubini 
no papel principal. Bellini 
tornou-se o mais aplaudido 
compositor de óperas em 
seu país. Desprezando o esti
lo floreado de seu mais di
reto concorrente, Rossini, 
dava preferência a melodias 
expressivas, com as quais 
ganhou a admiração e o res
peito dos que o sucederam. 
Tendo falecido com apenas 
33 anos, deixou poucas com
posições, sendo de destaque 
as óperas “La Sonnambula” 
(1831); “Norm a” (1831); e 
“1 Puritani” (1835). De suas 
cerimônias fúnebres, reali
zadas em Paris, participaram 
os maiores nomes da música.



Bello (Andres)

Escritor venezuelano (Cara
cas, 1781 — Santiago do 
Chile, 1865). Recebeu as ba
ses de sua formação huma
nista em Caracas, onde viveu 
até os 29 anos. Em 1811 
transferiu-se para Londres 
em companhia de Simon Bo
lívar e de Luis Lópes Mén- 
dez, encarregados de uma 
missão diplomática junto à 
corte inglesa. Permaneceu 
cerca de dezenove anos na 
Inglaterra; nesse período, 
realizou importantes estudos 
de filologia. Colaborou ain
da com exilados liberais es
panhóis e políticos ameri
canos, escrevendo em jornais 
como “El Espanol” e “El 
Censor Americano”, além 
de publicar as revistas “Bi
blioteca Americana” (1823) 
e “El Repertorio America
no” (1826). Em 1829 foi 
chamado pelo governo chi
leno para ocupar a direção 
do “El Araucano”, diário ofi
cial do país, e a secretaria 
do Ministério de Negócios 
Estrangeiros. Fundou a Uni
versidade do Chile (1842), da 
qual foi reitor durante muito 
tempo. Foi árbitro de ques
tões entre os Estados Unidos 
e o Equador e entre o Peru e 
a Colômbia. Sua ação cultu
ral estendeu-se a toda a Amé
rica espanhola, e refletiu as 
mais variadas preocupações 
intelectuais da época. Entre 
suas obras mais importantes 
figuram a “Gramática de la 
Lengua Castellana” (1850), 
“Proyecto de Código Civil”, 
“Cosmografia e Descripción 
dei Universo Conforme a 
los Últimos Descobrimientos” 
(1848), e uma “Filosofia dei 
Entendimiento”. No campo 
literário, seus ensaios revelam 
um senso crítico e histórico 
de primeira ordem. Nomeado 
“príncipe dos poetas ameri
canos” por Marcelino Me- 
néndez y Pelayo, deixou 
ainda: “Silva a la Agricultura 
de la Zona Tórrida” (1826), 
“Discurso Pronunciado por 
el Rector de la Universidad 
de Chile en el Aniversario 
Solemne dei 29 de Octubre 
de 1848” , “Poesias”, “Poe
ma dei Cid” e traduções de 
obras francesas feitas em co
laboração com A. Bourgeois.

Belmonte (Benedito Bastos 
Barreto)

Desenhista, caricaturista e 
jornalista brasileiro (São 
Paulo, SP, 1896 — id., 1947). 
Estreou na imprensa ilustrada 
em 1912, tornando-se extre
mamente conhecido com seu 
personagem “Juca Pato”, 
criado no jornal “Folha da

Noite”, de São Paulo. Diretor 
da revista “Careta”, a partir 
de 1922, colaborou em ou
tras publicações cariocas, 
tais como “D. Quixote”, “O 
Cruzeiro”, “Revista da Sema
na” e “Fon-Fon”, da qual foi 
diretor artístico, além de co
laborar com artigos. A par
tir de 1936, apresentou na 
“Folha da Manhã” de São 
Paulo uma série de caricatu
ras contra o nazismo. Ilus
trou as obras infantis de 
Monteiro Lobato, “Povos e 
Trajes da América” de Egon 
Schaden e Gioconda Musso- 
lini e “Bandeira das Esme
raldas” de Viriato Correia. 
Das crônicas que escreveu 
para a “Folha da Noite”, pu
blicou algumas sob os títulos 
de “Assim Falou Juca Pato” 
(1933) e “Idéias de João 
Ninguém” (1935). Escreveu e 
ilustrou “História do Ban- 
deirantismo Paulista”, minu
ciosa reconstrução das rou
pas e dos usos dos paulistas 
dos séculos XVI e XVII. 
Quando da realização em 
1954 da mostra “A Caricatu
ra na Imprensa do Rio de 
Janeiro”, teve exposto seu 
álbum “Meu Amor, Adoro- 
te”, pertencente à coleção do 
caricaturista Álvarus.

Bembo (Pietro)

Cardeal, humanista e literato 
italiano (Veneza, 1470 — 
Roma, 1547). Filho de Ber
nardo Bembo, embaixador 
veneziano, acompanhou o 
pai em suas andanças diplo
máticas, indo inicialmente pa
ra Florença (1478/80) e em 
seguida para Ferrara (1498). 
Teve acesso a cortes onde os 
escritores gozavam de gran
de prestígio. O começo de 
sua vida cortesã coincidiu 
com seus estudos clássicos, 
inicialmente em Messina, 
com Constantino Lascaris 
(1492), e depois em Pádua, 
sob a direção de Niccolò 
Leonico Tomeo. Em Urbino 
(1506/12), conheceu o Car
deal João de Médicis, que, 
eleito papa (com o nome de 
Leão X), reclamou sua pre
sença em Roma para que re

digisse (no latim de Cícero) 
as bulas pontifícias. Por isso, 
seu período de estada em 
Roma (1512/19) foi denomi
nado “ciceroniano”. Em seus 
ensaios da “Prosa em Língua 
Vulgar”, conseguiu uma 
aproximação entre teses 
opostas sobre a língua, 
afirmando que o importante 
seria conferir toda a digni
dade à língua vulgar, a fim 
de torná-la semelhante ao 
latim em sua perfeição. Ter
minou sua “Prosa” entre 
1521 e 1525. Estabelecendo- 
se em Pádua, fez pesquisas 
de história e foi também en
carregado da Biblioteca Nice- 
na, hoje Marciana. Como 
historiador, retomou a obra 
iniciada por Sabellico, escre
vendo em latim a “História 
de Veneza” (1487/1513). Em 
1539, Paulo III nomeou-o 
cardeal, cabendo-lhe depois 
os bispados de Gubbio e de 
Bérgamo.

Benavente y Martinez 
(Jacinto)

Dramaturgo espanhol (Madri, 
1866 — id., 1954). Matricu
lou-se no curso de direito, 
mas abandonou-o pela litera
tura. Sua primeira obra, 
“Teatro Fantástico” (1892), 
foi seguida de “Versos”
(1893) e de uma coletânea 
de contos, “Vilanos” (1893). 
Suas novelas, entre elas 
“Blanco y Negro”, aparece
ram todas publicadas em re
vistas. Membro da Academia 
da Espanha (1912), obteve o 
prêmio Nobel de literatura 
em 1922. Seu renome como 
autor dramático data de 
1894, com “El Nido Ajeno” 
(“O Ninho Alheio”). Sua 
projeção como autor teatral 
ampliou-se nos anos seguintes 
e culminou com “La Malque
rida” (1913), drama passional 
e policial; “Los Intereses 
Creados” (um de seus maio
res sucessos no gênero da 
“commedia dell’arte”); “La 
Noche dei Sabado” (1903); 
“Pepa Doncel” (1928); “Ro
sas de Otono” (1905); e “Vi
das Cruzadas” (1925). Bena
vente dedicou-se também ao 
jornalismo; dirigiu em 1899 
a “Vida Literaria” e mais 
tarde “Madrid Cómico” e 
colaborou em numerosas pu
blicações, como “La Ilustra- 
ción Espanola”. Apesar de 
sua idade avançada, conti
nuou a escrever; a essa fase 
pertencem “La Infanzona”
(1945), “Lo Increible” (1940), 
“Don Magín, el de las Mági
cas” (1940), “Titania” (1946). 
Por ocasião do cinqüentená
rio de “El Nido Ajeno”, em
1944, recebeu a Grã-Cruz da 
Ordem de Afonso, o Sábio.
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Benedict (Ruth Fulton)

Poetisa, socióloga e etnóloga 
americana (Nova York, 1887 

id., 1948). Graduou-se por 
Vasar; em 1909 ensinava in
glês em uma escola da Cali
fórnia. Até 1930 escreveu e 
publicou livros de poesia sob 
o pseudônimo de Anne Sin- 
gleton. Orientada pelo soció
logo Franz Boas, no início 
da década de 20, dirigiu seus 
estudos para o campo da an
tropologia. Realizou cursos 
de pós-graduação na Univer
sidade de Colúmbia, da qual 
veio a ser assistente (1930) e 
depois professora de antro
pologia (1948). Seu campo de 
estudos foram os índios de 
Serrano, Califórnia, e do Ca
nadá. Em 1934 publicou 
“Patterns of Culture” (“Pa
drões de Cultura”), seu livro 
mais conhecido, no qual mos
tra a cultura de um povo 
como fruto da escolha entre 
inúmeras formas possíveis de 
elementos culturais, segundo 
um “arco de possibilidades”. 
Escreveu também “Mitologia 
Zuni” (1945), um estudo da 
religião e do folclore do ín
dio americano, “Race: Scien
ce and Politics” (“Raça: 
Ciência e Política”, 1940) e 
“The Chrysanthemun and the 
Sword” (“O Crisântemo e a 
Espada”, 1946), no qual apli
cou métodos antropológicos 
para o estudo da cultura 
japonesa.

Benedito (São)

Religioso italiano (Sanfratel-
lo, 1526 — Palermo, 1589). 
Filho de escravos africanos, 
antes de ingressar na Ordem 
dos Franciscanos isolou-se 
com Jerônimo de Lanza e 
seus companheiros no vale de 
Nazzara, quando se filiou aos 
eremitas do monte Peregrino. 
Conta a tradição que trazia 
numa aba do hábito o lixo 
dos dormitórios do convento 
quando o vice-rei da Sicília, 
encontrando-o, qUis ver o que 
levava; Benedito mostrou-lhe

então a aba cheia de flores. 
Sua cor tornou-o popular en
tre os negros e no Brasil che
gou a ter um culto tradicio
nal. “Tinham também os afri
canos a São Benedito por seu 
patrono, talvez pela particula
ridade de ser santo de cor 
preta, e em seu louvor cele
bravam festas religiosas, em 
que se exibiam diversões pro
fanas, de uma reminiscência 
íntima dos costumes pátrios, 
sendo a representação dos 
congos, principalmente, uma 
dessas diversões” (Pereira da 
Costa, “Folclore Pernambu
cano”). Em 1640 foi fundada 
em sua memória a Irmanda
de Nossa Senhora do Rosá
rio e São Benedito dos Ho
mens Pretos, no Rio de Ja
neiro.

Benedito XV (Giacomo 
della Chiesa)

Papa (Pegli, 1854 — Roma,
1922). Doutorou-se em direi
to e teologia e, após sua or
denação, trabalhou na diplo
macia, tornando-se auditor de 
Rampolla na nunciatura de 
Madri. Quando este tornou- 
se secretário de Estado de 
Leão XIII, Delia Chiesa 
ocupou um posto no Vatica
no, onde se destacou como 
padre exemplar e excelente 
diplomata. Foi nomeado ar
cebispo em Bolonha pelo Pa
pa Pio X (1907) e, em 1914, 
cardeal. Nesse mesmo ano foi 
escolhido para ocupar o tro
no papal, pouco depois de 
iniciada a Primeira Guerra 
Mundial. Sua orientação po
lítica aproximou-se da de 
Leão X III em sua tentativa 
de interferir como mediador 
no conflito; mas a missão foi 
bastante difícil, já  que cada 
parte acusava-o de agir a fa
vor do inimigo. Em 1917 en
viou um eminente diplomata 
da cúria, Eugênio Pacelli, 
como núncio em Munique, 
para conversações decisivas 
com o Chanceler Bethmann- 
Hollweg e com Guilherme II, 
sobretudo relativas à indepen

dência da Bélgica. Ainda em
1917, Benedito XV aprovou 
o novo “Codex Juris Cano- 
nici”, que vinha sendo ela
borado desde 1904. Entre 
suas encíclicas, assinala-se a 
de 1921, por ocasião do sexto 
centenário da morte de Dan- 
te, e a “Maximum Illud” 
(1919), relativa às missões; 
nela afirmou a dissociação, 
para o missionário, entre sua 
ação apostólica e qualquer 
atividade visando a favorecer 
a influência política da na
ção a qual pertencesse. Du
rante seu papado foi cano
nizada Joana d’Arc (1920).

Benjamin (Walter)

V. Benjamim, Walter, (Enci
clopédia Abril, vol II).

Bentham (Jeremy)

Jurista, economista e filósofo 
inglês (Londres, 1748 — id., 
1832). Extremamente precoce, 
afirma-se que aos três anos 
ele já lia obras do porte de 
“A História da Inglaterra”, de 
Rapin. Estudou no Queen’s 
College de Oxford e no Lin
coln’s Inn, onde bacharelou- 
se em direito. Não chegou, 
todavia, a advogar: dedicou- 
se logo à elaboração de um 
sistema de jurisprudência e à 
codificação e reforma da lei 
penal e civil. Escreveu muito 
contra as inúmeras incoerên
cias legais que observara ain
da na fase de estudante. Mas 
era dispersivo: vários de seus 
trabalhos não foram termi
nados e a maioria deles nem 
chegou a ser publicada. Seu 
primeiro livro, “Fragment on 
Government” (“Fragmento 
sobre Governo”, 1776), é 
uma refutação aos ‘‘Comentá
rios” de Sir William Blacks- 
tone, atacando o engrandeci
mento que este jurista faz 
da Constituição inglesa. Em 
1787, visitando um irmão que 
era engenheiro naval na Rús
sia, escreve “Defense of Usu
ry” (“Defesa da Usura”), seu



primeiro ensaio econômico, 
onde defende princípos de 
Adam Smith sobre a liberda
de do indivíduo numa socie
dade capitalista. Mas foi com 
“An Introduction to The 
Principies of Morais and Le- 
gislation” (“Uma Introdução 
aos Princípios de Moral e 
Legislação”, 1789) que Ben- 
tham realmente chamou a 
atenção de seus contemporâ
neos, por sua exposição em 
torno do “utilitarismo”. Em 
1792, com a morte do pai, 
herdou grande fortuna, o que 
lhe iria assegurar absoluta 
independência até o fim de 
seus dias. Suas teorias no 
campo das reformas peniten
ciárias foram expostas em 
“The Panopticon” (1791) e 
tiveram aplicação pela Co
muna de Paris, em 1792. No 
tratado “A Catechism of Par- 
liamentary Reform” (“Cate
cismo de Reforma Parlamen
tar”, 1809), Bentham propu
nha reformas democráticas 
no sistema político inglês, de
fendendo as eleições anuais, 
o sufrágio universal e o voto 
secreto. Chegou a elaborar, 
mais tarde, um “Código 
Constitucional”, que ficou 
incompleto. Incompreendido 
no seu tempo, Bentham iria 
influenciar mais adiante os 
principais filósofos ingleses.

Bento (São)

Abade italiano (Nursia, 480
— Monte Cassino, c. 547). 
Filho de nobres, estava des
tinado à carreira de funcio
nário, o que implicava o es
tudo de humanidades em Ro
ma. Mas as letras clássicas 
não lhe despertaram o míni
mo entusiasmo, e logo aban
donou o estudo. A Roma 
dessa época estava conturba
da: parte do povo e do clero 
exigia Símaco como substi
tuto do Papa Anastácio II 
(morto em 498); outros tan
tos apoiavam o Arcebispo 
Lourenço. Já se combatia nas 
ruas quando Bento resolveu 
deixar a cidade. Em Alfilo, 
uma aldeia a leste de Roma,

conseguiu pousada junto a 
um grupo de religiosos. En
quanto descansava — conta 
seu biógrafo, o Papa São 
Gregório Magno —, uma 
governanta deixou quebrar 
uma peneira de barro e ficou 
inconsolável. Bento recolheu 
os pedaços e os juntou, en
quanto orava: a peneira se 
recompôs. O acontecimento 
propagou-se e Bento, alvo de 
curiosidade e veneração, par
tiu para o vale do Subíaco, 
onde encontrou um monge 
chamado Romano, que lhe 
conferiu o hábito monástico. 
Passou mais de três anos 
numa gruta, em penitência. 
Depois, eleito abade pelos 
monges de Vicovaro, sua 
autoridade irritou os subor
dinados, que tentaram enve
nená-lo. Retirando-se para 
Monte Cassino, fundou (pro
vavelmente em 529) um 
mosteiro que serviria de 
modelo de vida comunitária 
para toda a Europa ociden
tal. Na “Regra” , livro que 
escreveu por volta de 534, 
Bento transmitiu suas expe
riências na organização de 
comunidades religiosas. Foi 
cognominado “Patrono do 
Ocidente”.

Bento Gonçalves da Silva

Líder republicano na Guerra 
dos Farrapos (Bom Jesus do 
Triunfo, RS, 1788 — Pedras 
Brancas, RS, 1847). Os gaú
chos, desde o início de sua 
história, tiveram que travar 
duros combates contra o go
verno para garantir seu terri
tório, conseguindo tornar-se 
independentes sob o nome de 
República de Piratini. Em 
1816, como capitão de guer
rilhas, Bento Gonçalves com
bateu as tropas que Dom 
João VI enviara a Montevi
déu para garantir a fronteira. 
No ano seguinte participou 
das lutas da Banda Oriental, 
e de 1825 a 1827 distinguiu- 
se em combates na Guerra 
Cisplatina, notadamente nas 
batalhas de Sarandi e Itu- 
zaingô, que terminaram em

1828 com a independência 
uruguaia. Em 1834, Bento 
Gonçalves teve que defender- 
se no Rio de Janeiro contra 
acusações de manter entendi
mentos secretos com Luís de 
Lavalleja, para incorporar o 
Rio Grande do Sul à Repú
blica do Uruguai. Participan
te ativo do grupo conhecido 
por “farrapos”, organizou a 
revolução que irromperia em 
setembro de 1835. Mas os 
legalistas tomam Porto Ale
gre e Bento Gonçalves é feito 
prisioneiro na batalha da ilha 
de Fanfa. Conseguindo fugir 
(1837), reassume a chefia dos 
“farrapos” na condição de 
presidente da República Rio- 
grandense. que havia sido 
proclamada em 1836 por An- 
.tônio de Sousa Neto. Unin
do-se à causa, o guerrilheiro 
italiano Giuseppe Garibaldi 
estende a ação revolucionária 
à vizinha província de Santa 
Catarina, onde, em 1839, pro
clama-se a República Catari
nense, ou Juliana, confede
rada à República Rio-gran- 
dense. Os “farrapos” perde
ram batalhas decisivas contra 
os imperiais, comandados 
pelo barão de Caxias, e o 
próprio Bento Gonçalves, que 
tinha renunciado à República 
Rio-grandense e ao comando 
do exército republicano, foi 
vencido em Canguçu por 
Chico Pedro (1843). Entre
tanto, lutou pela república c 
pela federação até 1.° de 
março de 1845, quando foi 
assinada a paz em Ponche 
Verde. Já bastante doente, 
Bento Gonçalves não pôde 
comparecer àquele ato, sendo 
substituído por outro grande 
líder revolucionário, Davi 
Canabarro.

Beolco (Angelo, dito 
Ruzzante)

Autor cômico e ator italiano 
(Pádua, 1502 — id., 1542). 
Angelo Beolco Ruzzante es
creveu comédias no dialeto 
de Pádua, síntese do gosto 
popular e da comédia plau- 
tina dos humanistas. Criou o 
“Ruzzante”, personagem ao 
qual deu seu nome, um 
tipo de camponês atrevido 
que se inclui, ainda que com 
outros nomes, na extensa lis
ta das personagens da “com- 
media delParte”. “Mariazo”, 
obra de juventude (1520), ca- 
ricaturiza as pastorais da 
época. “A Pastora” , “A Jo
vem do Paiovo” e “A An- 
conita” são comédias basea
das em Plauto. Mas a maio
ria das peças seguintes é 
inspirada diretamente na 
vida de campanha. Comédias 
realistas, opõem-se aos refina
mentos idealistas do petrar-
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quismo; “A Pastoral”, “La 
Mosquetta”, “Florina” e “Be- 
tia”. Fora das comédias, uti
lizou a personagem 'Ruzzante 
em dois diálogos. Sempre 
licencioso, faz falar suas per
sonagens com o dialeto de 
Pádua ou Bérgamo. Compôs 
ainda dois discursos, de gran
de verve cômica, que recitou 
na ocasião de uma festa, 
diante de uma reunião de 
eclesiásticos. Suas obras com
pletas foram reunidas pela 
primeira vez em 1554.

Berdiaev (Nikolai)

Filósofo russo (Kiev, 1874 — 
Clamart, 1948). Seu primeiro 
livro, “Subjetivismo e Indivi
dualismo na Filosofia Social”, 
foi publicado em 1901: Era 
nessa época simpatizante do 
movimento revolucionário 
russo; em 1908 escreveu um 
artigo prevendo a vitória bol
chevique. Após a vitória co
munista, foi catedrático de 
filosofia na Universidade de 
Moscou. Berdiaev considera
va a revolução’ de outubro de 
1917 “inevitável e justa”, mas 
entrou em conflito com suas 
idéias sociais e espirituais, 
sendo expulso do país em 
1922. Estabeleceu-se inicial
mente em Berlim, onde fun
dou a Academia de Filosofia 
e Religião; posteriormente foi 
para Clamart, perto de Paris, 
onde faleceu. Berdiaev pèrma- 
neceu um pensador idealista 
e suâ filosofia do personalis
mo influenciou consideravel
mente o pensamento europeu. 
Em seu livro escrito pouco 
antes da Segunda Guerra 
Mundial, “Escravidão e Li
berdade”, procurou encontrar 
uma forma através da qual o 
homem pudesse libertar sua 
personalidade criativa de 
qualquer tipo de servidão 
religiosa, econômica ou polí
tica. Como apologista do 
cristianismo procurou liber
tar a religião da objetividade 
e materialismo que passou a 
ter ao transformar-se em

uma força social. Escreveu 
ainda: “Liberdade e Espírito” 
(1935); “O Destino do Ho
mem” (1937); “Espírito e 
Realidade” (1939); “Ensaio 
de Metafísica Escatológica”
(1946); “Em Direção à Nova 
Época” (1948); e “A Origem 
e o Sentido do Comunismo 
Russo” (1937).

Berg (Alban)

Compositor austríaco (Viena, 
1885 — id., 1935). Na ado
lescência sentiu-se atraído 
pela poesia, embora estudasse 
música com seus irmãos. Aos 
quinze anos fez suas primei
ras composições: três canções 
baseadas em textos de Evers, 
Fleischer e Walther von der 
Vogelweide. Em 1904 conhe
ceu Arnold Schõnberg, e des
de esse encontro sua dedica
ção à música foi dominante. 
Trabalharam juntos cerca de 
seis anos, ao fim dos quais 
Berg viu-se possuído de sóli
da formação musical. Em
1911 casou-se com a cantora 
Helene Nahowsky, que exer
ceria grande influência na 
evolução de sua arte. Em 
março de 1913, em Viena, 
Schõnberg dirigiu dois tre
chos de sua primeira obra 
orquestral: “Canções de Al- 
tenberg”. Chocado com a li
berdade com que a matéria 
musical era tratada, o públi
co reagiu com apupos e o 
concerto teve que ser inter
rompido. Mas, a partir do 
ano seguinte, suas composi
ções causaram grande suces
so. Nessa ocasião (1914), im
pressionado com uma apre
sentação em Viena da peça 
“Wozzeck” de Georg Büch- 
ner, resolveu transformá-la 
em ópera. Terminou a com
posição em 1920, mas “Woz- 
zeck” só estrearia cinco anos 
depois na Ópera de Berlim. 
É considerada sua maior obra, 
alinhando-se entre as criações 
musicais mais expressivas des
te século. A outra opera que 
compôs, “Lulu”, só estrearia 
após sua morte (1937), tam
bém com extraordinário êxito. 
Tido como um dos mais im

portantes músicos contempo
râneos, Alban Berg deixou 
poucas composições, sendo 
também de destaque: “Três 
Peças para Orquestra” (1913/ 
14) e a “Suíte Lírica”, para 
quarteto de cordas (1926).

Bergerac (Savinien 
Cyrano de)

Escritor francês (Paris, 1619
— id., 1655). Após haver es
tudado no colégio de Beau- 
vais, entrou para as “Gar
des”, tropas de elite que com
punham o corpo de defesa 
do rei. Ferido gravemente no 
cerco de Arras (1640), teve 
de se retirar. Estudou então 
com Gassendi, filósofo fran
cês que reunia à sua volta a 
elite intelectual da época. 
Ligou-se por seu modo de 
escrever ao grupo dos “liber
tinos” (livre-pensadores, con
trários à disciplina religiosa). 
Seus relatos de viagens fan
tásticas à Lua e ao Sol tor
naram-se célebres. Escreveu 
também poemas e duas peças 
para teatro, sendo que de 
uma delas, “Le Pédant Joué” 
(“O Pedante Burlado”, 1654), 
Molière tiraria o argumento 
para sua “Artimanhas de Es- 
capino”. Deixou ainda “La 
Mort d’Agrippine” (“A M or
te de Agripina” , teatro, 1654); 
e as novelas “Histoire Comi
que des États de la Lune” 
(“História Cômica dos Esta
dos da Lua”, 1656); “Histoire 
’Comique des États du Soleil” 
(“História Cômica dos Esta
dos do Sol”, 1662).

Bergius (Friedrich)

Químico alemão (Goldschmie- 
den 1884 — Buenos Aires, 
1949). Realizou estudos nas 
universidades de Breslau, 
Leipzig e Berlim e nas esco
las técnicas de Karlsruhe e 
Hanôver. Posteriormente, fun
dou um laboratório de pes
quisas técnicas em Hanôver, 
onde realizou os estudos que 
resultaram no livro “O Uso 
da Alta Pressão em Ações 
Químicas” (1913). Essas pes
quisas levaram-no a trabalhar 
sobre a conversão de car
vão em produtos líquidos; 
conseguiu converter alta por
centagem de poeira^ de car
vão diretamente em óleo, sem 
a necessidade de obter pro
dutos intermediários para 
chegar a essa conversão. Jun
tamente com Cari Bosch, re
cebeu em 1931 o prêmio 
Nobel de química.

Bergman (Ingmar)

V. Bergman, Enciclopédia 
Abril (Vol. II).



Bergson (Henri)

V. Bergson, Enciclopédia 
Abril (Vol. II).

Beria (Lavrenti Pavlovitch)

Político soviético (Merkheu-
li, Geórgia, 1899 — Moscou, 
1953). Entrou para o partido 
bolchevique em 1917, e de 
1921 a 1931 ocupou posi
ções de liderança na Cheka 
e GPU — órgãos de segu
rança —, e em toda a 
polícia transcaucasiana. De
1932 a 1938 foi primeiro- 
secretário do Partido Comu
nista da Geórgia, realizando 
expurgos em toda a região. 
A partir de 1938, foi chama
do a Moscou como adjunto 
de N. I. Yejov na direção 
da NKVD (polícia política); 
tornou-se chefe supremo des
se órgão em 1942. Membro 
do Politburo desde 1940, in
gressou no Conselho Supre
mo da Defesa Nacional, 
acumulando os ministérios 
da Segurança do Estado e 
do Interior, no início da 
guerra com a Alemanha. Em
1945, Beria foi promovido 
a marechal da União Sovié
tica, demitindo-se de seus 
dois ministérios no ano se
guinte. Permaneceu, porém, 
na chefia de toda a polícia, 
e tornou-se presidente do 
Conselho de Ministros. Em 
1953, após a morte de Sta- 
lin, voltou ao Ministério do 
Interior e, juntamente com 
Malenkov e Molotov, parti
cipou do triunvirato dirigen
te da URSS. Em junho de 
1953, todavia, manobras po
líticas fizeram com que 
fosse preso e executado, 
após um processo secreto. 
Deixou uma obra, “Sobre a 
História da Organização 
Bolchevista na Transcaucá- 
sia” , publicada em Londres.

Berkeley (George)

Filósofo irlandês (Kilkenny, 
1685 — Oxford, 1753). Es
tudou no Trinity College, de 
Dublin, onde se tornou pro
fessor em 1707. Dois anos 
depois, publicou seu primeiro 
livro importante: “Ensaio

para uma Nova Teoria da 
Visão”. Em 1710, expôs seu 
novo princípio — “ser é ser 
percebido” — na primeira 
parte da obra “Tratado so
bre os Princípios do Conhe
cimento Humano”. Em 1712 
publicou “Três Diálogos en
tre Hylas e Philonous em 
Oposição aos Céticos e Ateís- 
tas”, para melhor explicar 
suas concepções. Nessa épo
ca, tornara-se ministro da 
Igreja Anglicana. Foi a Lon
dres, onde escreveu uma sé
rie de ensaios, no “The 
Guardian”. Em 1713, aban
donou essa atividade, tornan- 
do-se preceptor de jovens 
ingleses que desejavam visi
tar a Itália. Viajou logo de
pois para esse país, onde 
permaneceu até 1721. Nesse 
período, perdeu o manus
crito da segunda parte dos 
“Princípios”, que jamais vol
tou a escrever. Atirou-se em 
seguida à polêmica religiosa, 
atribuindo todos os males de 
seu país à incredulidade. 
Pensando em remediá-los, foi 
como missionário para as 
Bermudas, onde permaneceu 
por três anos. Nessa viagem 
pela América escreveu o 
“Alciphron” (1732), uma 
série de diálogos contra os 
livre-pensadores. Novamente 
em Londres, escreveu “O 
Analista” (1734). Nesse ano, 
foi nomeado bispo de Cloy- 
ne (Irlanda). Durante a fome 
e a epidemia de peste que 
ocorreram entre 1739 e 1741, 
devotou-se aos doentes, ten
tando curá-los com água de 
alcatrão (a esse respeito pu
blicou “Siris”, em 1744). Em 
1752, retirou-se para Oxford, 
onde morreu.

Berlage (Hendrik Petrus)

Arquiteto e urbanista holan
dês (Amsterdam, 1856 — 
Haia, 1934). Estudou em 
Zurique e Amsterdam, onde 
iniciou sua carreira por volta 
de 1882. A partir de 1890, 
dedicou-se à tarefa de mo
dificar a forma eclética da 
arquitetura tradicional. Sua 
construção mais famosa foi 
a da Bolsa de Valores de 
Amsterdam (1898/1903). Re
viveu, na arquitetura, a be
leza das paredes descobertas 
e superfícies lisas, o que en
tusiasmou a geração jovem, 
influenciando posteriormente 
toda a arquitetura da Europa 
ocidental. Visitou os Estados 
Unidos, em 1911, tornando- 
se partidário das novas idéias 
de Frank Lloyd Wright. Com 
as exposições de seus proje
tos, inaugurou-se uma nova 
era no plano do desenho 
urbanístico em larga escala.

Berlioz (Louis Hector)

Compositor francês (La Côte- 
Saint-André, 1803 — Paris, 
1869). Em 1821 foi enviado 
a Paris para estudar medi
cina, mas abandonou a facul
dade, em 1824, disposto a 
dedicar-se à música. Em
1830, motivado pela paixão 
que lhe inspirou a atriz Har- 
riet Smithson, compôs a 
“Sinfonia Fantástica”, obra 
precursora dentro do nascen
te Romantismo musical. Nes
se mesmo ano conquistou o 
Grande Prêmio de Roma, 
óom a cantata “Sardanapalo”, 
viajando em seguida para a 
Itália. Ao voltar, um ano 
depois, casaria com Harriet 
Smithson, a quem, todavia, 
iria abandonar em 1841. In
gressando como crítico no 
“Jornal dos Debates”, em
1835, Berlioz passou a de
fender seus pontos de vista 
estéticos com relação à “no
va música”, da qual se trans
formava no grande líder. Re
formador da orquestra sinfô
nica, ampliou-lhe o número 
de componentes e proporcio
nou a Wagner o modêlo com 
que este trabalharia mais 
tarde em seus dramas musi
cais. Incompreendido dentro 
da França, Berlioz passou a 
dirigir concertos com suas 
obras na Hungria, Alemanha, 
Tchecoslováquia e Rússia, 
conseguindo memoráveis tri
unfos, especialmente neste 
último país. Seu “Grande 
Tratado de Instrumentação e 
Orquestração” (1844) iria 
servir de orientação à maio
ria dos compositores que o 
sucederam. É considerado 
um dos maiores nomes do 
Romantismo musical, tendo- 
se distinguido principalmente 
pelas formas grandiosas que 
imprimiu a quase todos os 
seus trabalhos. Outras obras 
importantes: “O Corsário” 
(abertura, 1831); “Réquiem” 
(1837); “Romeu e Julieta” 
(sinfonia dramática, 1838); 
“O Carnaval Romano” (aber
tura, 1844); e “A Danação 
de Fausto” (ópera, 1846).

Berdiaev, Nikolai 
— Berlioz, Louis 
Hector



Bernanos (Georges)

Escritor francês (Paris, 1888
— Neuilly-sur-Seine, 1948). 
Estudou letras e direito, in
gressando logo depois no 
jornalismo e no movimento 
monarquista e antiparlamen- 
tarista denominado Ação* 
Francesa. Em 1913/14, diri
giu em Rouen um semanário 
monarquista. De volta da 
Primeira Guerra Mundial, 
conseguiu o cargo de inspe
tor de uma companhia de 
seguros em Bar-le-Duc. E 
foi durante as viagens a 
trabalho que escreveu seu 
primeiro romance, “Sob o 
Sol de Satã” (1926), cujo 
sucesso lhe permitiu abando
nar a profissão para viver 
de sua arte. A partir dessa 
época, escreveu ininterrupta
mente. Logo foram publica
dos dois outros romances, 
“A Impostura” (1929) e 
“Alegria” (prêmio Femina, 
1929), e um panfleto, “O 
Grande Medo dos Bem-Pen- 
santes” (1930). Em 1932, 
rompeu com seus antigos 
companheiros da Ação Fran
cesa. No ano seguinte, es
creveu parte de “Monsieur 
Ouine”, obra que somente 
seria publicada em 1943, pois 
foi freqüentemente interrom
pida. Escreveu quase simul
taneamente “Um Crime”
(1935), “Um Mau Sonho” 
(publicado postumamente), 
“O Diário de um Cura de 
Aldeia” (1936) e “A Nova 
História de Mouchette” 
(1937), além de continuar 
“Monsieur Ouine”. Quando 
da Guerra Civil Espanhola 
(1936/39), as simpatias polí
ticas de Bernanos foram, de 
início, dirigidas aos revolto
sos franquistas, mas a repres
são em M ajorca perturbou-o 
profundamente. Voltou à 
França e publicou “Os Gran
des Cemitérios sob a Lua”, 
contra os excessos dos mo
narquistas. Em 1938, Ber
nanos viajou com toda a 
família para o Paraguai e 
em seguida para o Brasil, 
onde se fixou na fazenda 
Cruz das Almas, nas proxi

midades de Barbacena, Mi
nas Gerais. Em 1939, escre
veu “Escândalo da Verdade” 
e “Nós, Franceses”. Em 
1943, publicou “Monsieur 
Ouine”. Durante a Segunda 
Guerra Mundial, todos os 
seus livros foram participan
tes: “Carta aos Ingleses” 
(1942), “Escritos de Comba
te” (1944), e “As Crianças 
Humilhadas” (diário de 1939/ 
40, publicado somente em 
1948). Ainda no Brasil, es
creveu “O Caminho de Cruz 
das Almas” (1945). Em ju
nho desse ano, voltou à 
França e visitou a Tunísia. 
“A França contra os Robôs” 
e o “Diálogo das Carmeli
tas” foram postumamente 
filmados e apresentados em 
teatro.

Bernard (Claude)

Fisiólogo francês (Saint-Ju- 
lien, Rhône, 1813 — Paris, 
1878). Filho de modesto vi
nhateiro, em 1832 Bernard 
inscreveu-se na Escola de 
Medicina, vivendo de aulas 
particulares. Em 1837, entrou 
para o serviço de Magendie 
(professor do Colégio de 
França), empirista convicto 
que teve influência decisiva 
na formação de Bernard. Em 
1839, conseguiu ingressar no 
internato, e quatro anos de
pois doutorou-se em medi
cina com a tese: “Sobre o 
Suco Gástrico e seu Papel na 
Nutrição”. Apresentou pou
co depois outro trabalho cien
tífico: “Pesquisas Anatômicas 
e Fisiológicas sobre a Corda 
do Tímpano” (1843). Em
1844, instalou um laboratório 
para dedicar-se a experiên
cias, cujos resultados enviava 
à Academia de Ciências. Em 
1854, sua descoberta do gli- 
cogênio hepático fez com que 
fosse criada para ele a cáte
dra de fisiologia geral na 
Sorbonne; ingressou também 
na Academia de Ciências. 
Em 1855, com a morte de 
Magendie, sucedeu-o no Co
légio de França. De 1855 a 
1859, foram editadas muitas 
de suas aulas. Em 1865, obri

gado a permanecer em re
pouso após uma enterite crô
nica, foi para a aldeia natal 
e ali terminou sua “Introdu
ção ao Estudo da Medicina 
Experimental” (1865); pensa
va que essa obra seria o pre
fácio, tanto do “Tratado de 
Fisiologia Operatória” (de 
publicação póstuma), como 
da obra dogmática “Princí
pios de Medicina Experimen
tal”, que iniciara em 1864 
mas deixou inacabada. De 
volta a Paris, em 1868 foi 
nomeado professor de fisio
logia comparada no museu, 
deixando a cátedra da Sor
bonne a um de seus discípu
los. Tornou-se senador por 
decreto imperial e ingressou 
na Academia Francesa, em 
1869. Dedicou seus últimos 
anos ao aperfeiçoamento das 
publicações de diversas au
las. Foram publicadas postu
mamente duas obras: “Pensa
mentos” (1938) e “O Cader
no Vermelho’” (1942).

Bernardes (Artur da Silva)

Estadista brasileiro (Viçosa, 
MG, 1875 — Rio de Janeiro, 
1955). De família modesta, 
estudou inicialmente no Co
légio Caraça, ingressando de
pois nas faculdades de direi
to de Ouro Preto e de São 
Paulo, onde se formou em
1900. Começou sua carreira 
política na cidade natal, sen
do eleito vereador em 1906. 
No ano seguinte foi deputa
do estadual. Dedicou-se tam
bém ao jornalismo, como re- 
dator-chefe do “A Cidade de 
Viçosa”. Em 1909 foi eleito 
deputado federal. Um ano 
depois, ocupava o cargo de 
secretário das Finanças de 
Minas Gerais. Em 1915  ̂ foi 
novamente deputado à Câma
ra Federal, sendo eleito três 
anos depois presidente do 
Estado de Minas Gerais. 
Após agitadíssima campanha 
eleitoral, e apesar da acirra
da oposição da chamada Rea
ção Republicana, Bernardes 
presidiu o país de 1922 a
1926. O movimento revolu
cionário de 5 de julho de 
1924, que deu origem à m ar
cha da Coluna Prestes colo
cou seu governo em situação 
de perigo e instabilidade. Em
1927, eleito senador por Mi
nas Gerais, participou da re
volta que marcaria o fim da 
Primeira República, apoiando 
a Aliança Liberal. Dois anos 
depois, pondo-se solidário 
com a Revolução Constitu- 
cionalista de São Paulo, foi 
preso e exilado para Portugal. 
Promulgada a Constituição de 
1934, foi anistiado e voltou 
ao país, assumindo a presi-



dência do Partido Republica
no Mineiro. Eleito em 1935, 
foi deputado federal até
1937, quando o golpe do Es
tado Novo dissolveu o Poder 
Legislativo. Em 1946 partici
pou da Assembléia Consti
tuinte, e quatro anos depois 
foi eleito suplente de depu
tado federal. Em 1954 era 
deputado federal novamente. 
Foi o fundador do Partido 
Republicano.

Bernardes (Diogo)

Poeta português (Ponte da 
Barca, 1530 — id., 1596). 
Cognominado “o príncipe da 
poesia bucólica” e “o doce 
cantor do Lima”. Em 1578, 
foi chamado por Dom Se
bastião, rei de Portugal, para 
cantar as proezas da expedi
ção na África. Porém, apri
sionado em Alcácer-Quibir, 
só recobrou a liberdade em 
1581, quando Portugal já 
passara para o domínio espa
nhol (Filipe II, ansioso por 
captar a simpatia do povo 
português, anistiou todos os 
prisioneiros da malograda 
empresa). Entre suas obras 
estão “Flores do Lima” (so
netos, elegias e canções), “O 
Lima” (éclogas e cartas), 
“Várias Rimas ao Bom Je
sus” e “Santa Úrsula” .

Bernardo de Clairvaux 
(São)

Abade francês (Castelo de 
Fontaine-les-Dijon, Costa do 
Ouro, 1090 — Clairvaux, 
1153). Ingressou aos 22 anos 
na Abadia de Citeaux. Três 
anos após fundou o mosteiro 
de Clairvaux e foi nomeado 
seu abade. Reformador, im
pôs nesse mosteiro regras 
austeras, que cita em um de 
seus melhores textos: “Apo
logia a Guilherme de Saint- 
Thierry” (1124/25). Defen
deu a Igreja contra o cisma, 
a heresia, os infiéis. A partir 
de 1128, foi secretário do 
concílio de Troyes, fazendo 
com que fosse reconhecida a 
Ordem dos Templários. De 
1130 a 1137, apoiado por 
diversos monarcas europeus, 
combate o antipapa Anacleto
II e confirma o pontificado 
de Inocêncio II. Sua influên
cia chegou ao apogeu quando 
um seu discípulo, Eugênio 
III, foi eleito papa (1145/53). 
A pedido do rei da França, o 
Papa Eugênio II I  autorizou 
Bernardo a pregar nova cru
zada em Vézélay e Spira. De 
sua obra escrita restaram al
gumas “Cartas”, “Sermões”, 
tratados, opúsculos, além de 
“Apologia” e “Consideração” 
(1149/52), dedicada a Eugê

nio III. Foi canonizado por 
Alexandre III, em 1174, e 
declarado “doutor da Igreja” 
em 1830.

Berners, Lord (Gerald 
Hugh Tyrwhitt-Wilson)

Compositor inglês (Arley 
Park, Shropshire, 1883 — 
Londres, 1950). Destinado 
por seu pai à carreira de di
plomata, dedicou-se inicial
mente ao estudo de línguas. 
Entre 1909 e 1911, como adi
do na embaixada britânica 
em Constantinopla, começou 
a estudar seriamente música. 
Transferindo-se para Roma, 
recebeu lições de Alfredo 
Casella, e, mais tarde, de 
Igor Stravinski. Em suas pri
meiras composições, já reve
lava a veia satírica com que 
iria distinguir-se posterior
mente: “Três Pequenas M ar
chas Fúnebres”, “Fragmentos 
Psicológicos” e “O Peixe 
Dourado”, todas para piano, 
escritas antes de 1914. Em 
1926 estreou em Londres seu 
bailado “O Triunfo de Netu- 
no”, obtendo extraordinário 
êxito. Nele, Lord Berners re
vivia o velho estilo da pan
tomima inglesa, através de 
uma construção musical com
prometida com o moderno 
sentido do gênero, valendo-se, 
inclusive, de cenários inco- 
muns. Compôs mais dois bai
lados: “Luna Park” (1930) e 
“Buquê de Casamento”
(1936).

Bernhardt (Henriette 
Rosine, dita Sarah)

Atriz francesa (Paris, 1844 — 
id., 1923). Entrou em 1858 
para o conservatório, onde 
chegou a obter um segundo 
prêmio de tragédia e comé
dia. Estreou na Comédie 
Française em “Ifigênia em 
Áulis”, de Racine, em 1862, 
chamando a atenção da críti
ca por seu desempenho. Re
velada no Odéon por sua 
criação de “O Caminhante”, 
de Coppée (1869), voltou à 
Comédie Française em 1872. 
Nessa ocasião, suas interpre
tações célebres deram-se em

“Andrômaco” e “Fedra”, de 
Racine, e “Hernani” e “Ruy 
Blas”, de Victor Hugo. Em 
1880 deixou a Comédie Fran
çaise para fazer uma tour
née por vários países. Nos 
Estados Unidos, acrescentou 
“A Dama das Camélias”, de 
Alexandre Dumas Filho, a 
seu repertório. Em 1886, ex- 
cursionou pela América do 
Sul, apresentando-se depois 
na Austrália, África e nova
mente nos Estados Unidos 
(1891). Em 1893 tornou-se 
diretora do Teatro da Renas
cença, e, seis anos depois, 
alugou o Teatro das Nações, 
a que chamou Teatro Sarah 
Bernhardt. Nele, estreou a 
peça “L’Aiglon”, de Rostand 
(1901), a ela dedicada. Em
1905 fraturou um joelho, 
incidente que exigiria, dez 
anos mais tarde, a amputação 
da perna. Mesmo assim, não 
renunciou ao teatro. Voltou 
a excursionar pela América 
(1917) e, em 1922, viveu seu 
último papel, em “Régine 
Armand”, de Verneuil. Em 
1912 atuou em dois filmes 
mudos, feitos para o movi
mento “film d’art”.

Bernini (Giovanni Lorenzo, 
dito o Cavaleiro)

Arquiteto, escultor e pintor 
italiano (Nápoles, 1598 — 
Roma, 1680). Foi em Roma 
que se revelou como escul
tor, executando, aos 24 anos, 
o grupo de “Apoio e Dafne” 
(Villa Borghese) e “Davi”. 
Encarregado por Urbano 
V III de trabalhar no embele
zamento da Catedral de São 
Pedro executou o baldaquim, 
o púlpito (1657), e a coluna
ta elíptica da praça (1656/ 
65). Em 1665, foi chamado a 
Paris por Luís XIV e Colbert. 
Porém, os projetos que reali
zou para a fachada principal 
do Louvre foram rejeitados 
em favor dos de Perrault, o 
que contribuiu para que a 
arte francesa se orientasse 
para o Classicismo. Ao con
trário, Bernini foi, juntamen
te com Borromini, um mes
tre do estilo barroco. Entre 
suas obras-primas em arqui
tetura estão as fontes do Tri
tão (próxima do Palácio Bar- 
berini) e dos Quatro Rios 
(na Praça Navona, em Ro
ma) e as igrejas de Santo 
André do Quirinal (1658) e 
San Tomaso de Castelgan- 
dolfo (1661). Em escultura, 
deixou o busto de Cipião 
Borghese (1662), os túmulos 
de Urbano V III (1642/47) e 
de Alexandre V II e o grupo 
do “Êxtase de Santa Teresa” 
(1644/51), na Capela de San
ta Maria delia Vittoria.

Bernanos, Georges 
— Bernini, 
Giovanni Lorenzo, 
dito o Cavaleiro



Johann Bernoulli Daniel Bernoulli

Jacob Bernoulli

Bernoulli (Família)

Matemáticos e cientistas suí
ços. Daniel (Groningen, Paí- 
ses-Baixos, 1700 — Bâle, 
1782). Cursou medicina em 
Pádua, na Itália, tendo G. B. 
Morgagni por professor. Cha
mado a São Petersburgo para 
lecionar matemática, perma
neceu na Rússia de 1725 a 
1732. Voltando a Bâle, ocu
pou as cátedras de anatomia 
e botânica. Foi considerado 
o criador da hidrodinâmica, 
sobre a qual escreveu um 
livro, em 1738. É também da 
sua autoria “Observação so
bre o Princípio da Conser
vação das Forças Vivas” 
(1750), que dedicou a New
ton, e a “Dissertação Fí- 
sico-Médica da Respiração” 
(1721). Elaborou ainda tra
balhos sobre o cálculo das 
probabilidades e suas apli
cações à estatística. Rece
beu numerosos prêmios cien
tíficos, dez dos quais da 
Academia Francesa. Jacob 
(Bâle, 1654 — id., 1705). 
Foi um dos mais ilustres re
presentantes do início da mo
derna ciência matemática. 
Estudou também astronomia. 
Viajou para a França e H o
landa, onde se familiarizou 
com os elementos da geome
tria de Descartes, que lhe 
inspiraram a primeira obra 
sobre as leis que regulam o

movimento dos cometas 
(1682). Manteve correspon
dência com Leibniz a respei
to do “novo método” de aná
lise infinitesimal. Aplicou-o 
com sucesso ao estudo da 
forma da “cadeia” suspensa 
em dois pontos (curva cate- 
nária). Seus trabalhos sobre 
os isoperímetros (1701) abri
ram^ novas perspectivas para 
o cálculo das variações. Sua 
maior obra foi publicada 
postumamente: “A Arte da 
Conjetura”, o primeiro tra
tado sobre cálculo das pro
babilidades, de que pode ser 
considerado fundador. Johann 
(Bâle, 1667 — id., 1748). 
Mais jovem que seu irmão 
Jacob, de quem foi aluno, 
estudou medicina e obteve o 
doutorado com uma tese so
bre a contração muscular. 
Entusiasmado pelos novos 
cálculos matemáticos, apli
cou-os à determinação do 
comprimento e área das cur
vas, às equações diferenciais 
e a problemas de mecânica. 
Em 1695, foi nomeado pro
fessor de matemática na Uni
versidade de Groningen, onde 
permaneceu até 1705. Entrou 
em conflito com o irmão 
Jacob, porque divergiam a 
respeito dos problemas dos 
isoperímetros. Sucedeu-o na 
Universidade de Bâle.

Político e escritor alemão 
(Berlim, 1850 — id., 1932). 
Participou desde 1872 do mo
vimento social-democrata ale
mão, tendo sido exilado por 
isso (1878). De 1881 a 1890 
editou o periódico “Sozialde
m okrat”, em Zurique. Em
1888, efetuou a transferência 
da redação para Londres, 
onde permaneceu em exílio 
até 1901. Em 1899 publicou 
sua obra mais importante: 
“Die Voraus Setzungen des 
Sozialismus und die Aufga
ben der Sozialdemokratie”, 
em que preconiza meios para 
melhorar de imediato a con
dição dos operários, pela 
ação sindical e política, e 
nega o conceito marxista da 
intensificação da luta de clas
se e a inevitabilidade da re
volução mundial. Em 1902, 
fez parte do Reichstag como 
deputado por Breslau. Foi 
considerado o principal líder 
da ala socialista da direita, 
mas, quando o partido divi
diu-se, suas convicções paci
fistas obrigaram-no a asso
ciar-se aos independentes. 
Exerceu no Reichstag mais 
dois mandatos, de 1912 a
1918, e de 1920 a 1928. Du
rante a Primeira Guerra 
Mundial, foi um dos funda
dores do Partido Social- 
Democrata Independente 
(USPD) que, em 1919, con
seguiu a adesão da maioria. 
Após 1918, exerceu o cargo 
de secretário do Tesouro.

Bernstein (Henry Léon 
Gustave)

Dramaturgo francês (Paris, 
1876 — id., 1953). Revelou 
desde cedo vocação para o 
teatro. Inicialmente levou à 
cena “O Mercado” (1900), 
depois “A Volta” (1902) e 
“O Rebanho” (1904), que 
obtiveram certo sucesso. Mas 
seu verdadeiro estilo revela- 
se em “A Rajada” (1905), 
“O Ladrão” (1906), “Sansão”
(1907) e “Israel” (1908). 
Bernstein levou ao máximo a 
ação de choque, procurando 
agir sobre os nervos do es
pectador. Escreveu, nesse 
espírito, “O Assalto” (1912) 
e “O Segredo” (1913), uma 
de suas melhores peças. No 
período posterior à Primeira 
Guerra Mundial publicou 
“Judith” (1922), “A Galeria 
dos Espelhos” (1942), “O 
Veneno” (1927), “Mélo”
(1929), “Esperança” (1935) e 
“Elvira” (1939). Adotando a 
técnica da geração mais jo
vem, Bernstein tentou expri
mir sua agitação interior, 
adaptando-se à sua época.

Bernstein (Eduard)



Berthelot (Pierre Eugène 
Marcelin)

Químico e político francês 
(Paris, 1827 — id., 1907). 
Filho de um médico, cursou 
as faculdades de medicina e 
ciência e cedo demonstrou 
interesse por trabalhos de 
laboratório. Em 1851 estava 
no Colégio de França como 
assistente de Balard que ti
nha sido seu professor. Di
plomou-se em 1849 e douto
rou-se em 1854, com a tese 
“Sobre as Combinações da 
Glicerina com os Ácidos”. 
Em 1859 foi nomeado pro
fessor de química orgânica 
na Escola Superior de Far
mácia, e em 1861 recebeu o 
prêmio Jecker por seus tra
balhos sobre síntese orgânica. 
Quatro anos depois, foi cria
da para ele uma cátedra de 
química orgânica no Colégio 
de França. Tornou-se mem
bro da Academia de Medi
cina em 1863, e dez anos 
depois ingressou na Acade
mia de Ciências, de que se 
tornou secretário vitalício em
1889, sucedendo-lhe Louis 
Pasteur. Foi nomeado inspe
tor do Ensino Superior em 
1876, e após sua eleição a 
senador vitalício (1881) con
tinuou a interessar-se por 
questões educacionais. Parti
cipou do Ministério Goblet 
(1886/87), cabendo-lhe a pas
ta de Instrução Pública, e 
do Gabinete de Bourgeois 
(1895/96), desta vez com os 
Negócios Estrangeiros. No 
campo científico, suas pes
quisas sobre glicerinas são 
consideradas clássicas. Obte
ve, por síntese, o álcool etí
lico e os hidrocarburetos. 
Pesquisou os explosivos, so
bre os quais escreveu um 
livro (1872). Prestou inúme
ros serviços ao país como 
presidente do Comitê de De
fesa Científica, durante o 
assédio de Paris (1870/71), e 
posteriormente como chefe 
do Comitê de Explosivos 
francês. Deixou numerosas 
obras, entre as quais: “A 
Química Orgânica Fundada

sobre a Síntese” (1860); “Au
las de Síntese em Química 
Orgânica” (1861); “A Sínte
se Química” (1876); “Ciência 
e Filosofia” (1886); “Ciência 
e M oral” (1897).

Berzelius (Jons Jacob 
Bawn)

Químico sueco (Vãversunda,
1779 — Estocolmo, 1848). 
Estudou química e medicina, 
graduando-se em 1802 em 
Upsala. Em 1806 foi nomea
do assistente de medicina, 
botânica e farmácia em Es
tocolmo, tornando-se profes
sor efetivo no ano seguinte. 
Pouco tempo depois seria 
eleito membro da Academia 
de Ciências. Colocou as ba
ses da eletroquímica quando 
escreveu, em colaboração 
com Hittorf, o “Ensaio sobre 
o Galvanismo” (1802), em 
que demonstra a ação dos 
elétrodos sobre os ácidos e 
bases. Em 1819 conseguiu 
isolar novos elementos: a 
lista inicial de Lavoisier ficou 
assim acrescida de vinte no
mes. Como conseqüência de 
pesquisas precedentes, criou 
a notação química atual (de
signação dos elementos pela 
primeira ou duas primeiras 
letras de seu nome latino), 
o que veio facilitar o desen
volvimento dessa ciência. Foi 
Berzelius quem dividiu a quí
mica em química orgânica e 
química mineral, introduzin
do nessa ciência os concei
tos de isomeria, polimeria, 
alotropia e catálise. Publicou, 
em 1826, o resultado de ou
tras pesquisas: uma tabela 
em que combinava propor
ções e peso atômico dos ele
mentos (qualidades equiva
lentes). Entre suas obras, 
destacam-se: “Ensaio sobre 
as Proporções Determinadas 
nas Quais Estão os Elemen
tos da Natureza Orgânica” 
(1810) e “Teoria das Propor
ções Químicas e Quadro 
Sinótico dos Corpos Simples 
e Suas Combinações mais 
Importantes”.

Bessei (Friedrich Wilhelm)

Astrônomo e matemático ale
mão (Minden, 1784 — Kö
nigsberg, 1846). Desde jo
vem, Bessei interessou-se por 
questões de astronomia, a 
princípio em função da na
vegação. Em 1810 foi no
meado diretor do observa
tório de Königsberg (atual
mente Kaliningrado). Em se
guida, ocupou as cátedras de 
astronomia e matemática da 
Universidade dessa cidade. 
Contestava as idéias de Brad- 
ley e, graças ao nuvo círculo 
meridiano de Reichenbach, 
observou, entre 1824 e 1833, 
mais de 55 000 estrelas, cui
dadosamente reconhecidas, 
além de cerca de 20 000 lo
calizadas (até a magnitude 
9). Foi o primeiro a medir 
de forma precisa a distância 
da Terra a uma estrela fixa, 
a 61 Cygni. Seu resultado 
(11 anos-luz) foi confirmado 
posteriormente através de 
instrumentos mais aperfei
çoados. Suas “Pesquisas As
tronômicas” reúnem todos 
esses cálculos e outros que 
Bessei realizou sobre plane
tas e satélites. Descobriu 
também as irregularidades 
do movimento de Sirius e 
Procion, o que provou que 
essas estrelas são duplas e 
que se movimentam acom
panhadas de componentes 
invisíveis (que perturbam o 
movimento das partes visí
veis). Na matemática, criou 
as “funções de Bessei” ou 
“funções circulares”, que se 
aplicam ao cálculo das irre
gularidades das órbitas dos 
corpos celestes.

Bessemer (Sir Henry)

Engenheiro, inventor e indus
trial inglês (Charlton, Hert- 
fordshire, 1813 — Londres, 
1898). Descobriu o chamado 
processo Bessemer de pro
dução de aço. Tratava-se da 
descarbonização do aço fun
dido por insuflação de ar 
sob pressão na fonte. A pri
meira publicação anunciando 
a descoberta foi feita duran
te o Congresso da Associa-

Bernoulli, Família 
— Bessemer, Sir 
Henry



ção Britânica em 1856. Bes- 
semer fundou então uma fá
brica — Bessemer Steel 
Works — em Sheffield, para 
utilizar seu processo, que 
revolucionou a indústria me
talúrgica da época. Em 1878, 
foi aperfeiçoado pelo proces
so Thomas-Gilchrist, que 
possibilitou a utilização de 
minerais fosforosos na fabri
cação do aço. A Bessemer 
devem-se também numerosas 
outras invenções, como o 
cunho para marcar indele
velmente os selos, que foi 
a4ptado pelo governo inglês, 
e a construção de um barco 
onde havia um salão que 
permanecia sempre horizon
tal, apesar dos movimentos 
da água. para evitar o en
jôo. Bessemer deixou uma 
“Autobiografia”, que foi pu
blicada por seu filho em 
1905.

Betti (Ugo)

Dramaturgo italiano (Came- 
rino, 1892 — Roma, 1953). 
Foi magistrado em Roma
(1930) e posteriormente bi
bliotecário do Ministério da 
Justiça (1944). A primeira 
peça de Ugo Betti surgiu em 
1927: “A Patroa”. Abordan
do temas sociais e psicoló
gicos, o autor escreveu ainda 
“Noite na Casa do Rico” 
(1942), “Inspeção” (1947), 
“Corrupção no Palácio da 
Justiça” (1949), “Luta até o 
Alvorecer” (1949), “Crime 
na Ilha das Cabras” (1950), 
“O Jogador” (1951), “A Rai
nha e os Insurretos” (1951). 
Em 1955 foi publicada uma 
edição completa das obras 
de Betti em “Teatro” .

Bevilácqua (Clóvis)

Jurista brasileiro (Viçosa, 
CE, 1859 — Rio de Janeiro, 
GB, 1944). Estudou na Fa
culdade de Direito do Re
cife, onde publicava, com 
amigos, o jornal “Era Nova”. 
Colaborava também para 
outros periódicos: “Labor 
Litterarium” , “A Opinião”, 
“Revista Pernambucana”, etc. 
Formou-se em 1882, e quase 
dois anos depois publicou 
“Filosofia Positiva do Bra
sil” , nos moldes de Spencer. 
Inicialmente bibliotecário da 
faculdade em que se forma
ra, conseguiu em 1889 a 
cátedra de filosofia e lecio
nou também legislação com
parada e história do direito 
nacional. Logo após a pro
clamação da República, foi 
conselheiro e secretário do 
primeiro presidente do Piauí, 
elegendo-se depois à Assem
bléia Constituinte de seu Es
tado natal. Em 1899, já com

muitas obras publicadas, re
cebeu do governo de Cam
pos Sales o encargo de re
digir o anteprojeto do Có
digo Civil brasileiro, que deu 
origem ao Código de 1916. 
De 1906 a 1934 exerceu a 
consultoria jurídica do Mi
nistério das Relações Exte
riores. Em 1897 foi membro 
fundador da Academia Bra
sileira de Letras (cadeira 
n.° 14). A maior parte de 
sua obra é dedicada ao di
reito, matéria em que se 
distinguiu como uma das 
maiores expressões do país. 
Mas escreveu também en
saios filosóficos (“Esboços e 
Fragmentos”, por exemplo), 
abordando ainda outros gê
neros (“Épocas e Individua
lidades” , “Frases ve Fanta
sias”, etc.). Deixou ainda: 
“Estudos de Direito e Eco
nomia Política”, “Juristas 
Filósofos” (síntese de suas 
maiores influências: Cícero, 
Montesquieu, Von Ihering, 
Post, Tobias Barreto e Sa- 
vigny), “As Capitanias Here
ditárias perante o Tratado 
de Tordesilhas”, “Soluções 
Práticas de Direito”, e mui
tos outros. “Teoria Geral do 
Direito Civil” e “Código 
Civil dos Estados Unidos do 
Brasil” são considerádos suas 
obras-primas.

Bézout (Étienne)

Matemático francês (Ne
mours, 1730 — Les Basses- 
Loges, Fontainebleau, 1783). 
Em 1763 conseguiu o cargo 
de examinador de matemá
tica dos aspirantes navais, e 
em seguida passou a exercê- 
lo na artilharia. Escreveu 
dois livros sobre matemática, 
que foram adotados em algu
mas escolas e editados várias 
vezes, além de terem sido 
traduzidos para outras lín
guas. Seu trabalho mais im
portante foi a “Teoria Geral 
das Equações Algébricas” , 
que escreveu em 1779. Nele 
expôs material apreciável a 
respeito da teoria da exclu
são, e apresentou o método 
da exclusão por equações 
lineares, assunto de que já 
tratara em 1764.

Bhaskara (dito Acharya)

Matemático e astrônomo 
hindu (c. 1114 — c. 1185). 
Foi chefe de um observatório 
em Ujein, posto em que su
cedeu a Brahmagupta. Cog
nominado Acharya (“o Mes
tre”), escreveu, em versos, 
um tratado sobre ciências 
matemáticas e astronômicas. 
Dessa obra, quatro partes 
foram traduzidas e editadas 
em Londres em 1817. A pri

meira, chamada “Lilavati”
— do nome da pessoa a 
quem foi dedicada — , é a 
mais antiga obra conhecida 
que traz uma exposição sis
temática com base na nume
ração decimal. A segunda 
parte — “Bija Ganita” — 
consiste em uma exposição 
das regras de álgebra, em 
que pela primeira vez apa
recem os símbolos até hoje 
utilizados em matemática, co
mo por exemplo o “x”. Bhas
kara enunciou regras gerais 
de aritmética, progressões 
aritméticas, equações simul
tâneas e quadráticas, e algu
mas fórmulas de geometria.

Biely ou Bely (Boris 
Nikholaievitch Bugaiev, 

dito Andrei)
Escritor russo (Moscou, 1880
— id., 1934). Filho de um 
professor de matemática, 
sentiu-se, na adolescência, 
atraído por duas tendências 
contrárias: as teorias ocultis- 
tas e as religiões da índia, 
de um lado, e as constru
ções lógicas de Kant e Spen
cer, de outro. Sua obra 
literária, mais adiante, iria 
refletir essa espécie de dua
lismo, através de alguns dos 
melhores trabalhos do sim
bolismo russo. São de des
taque: “A Sinfonia Dram á
tica” (1902); “Pomba Pra
teada” (1908); “Petersburgo” 
(1912); e “Recordações de 
A.1 A. Block” (1922).

Bilac (Olavo Brás Martins 
dos Guimarães)

Poeta brasileiro (Rio de Ja
neiro, GB, 1865 — id., 1918). 
Aos doze anos, quando cur
sava o colegial, já fazia ver
sos. Os primeiros a serem 
publicados apareceram na 
“Gazeta Acadêmica” e na 
“Gazeta de Notícias” (1883/ 
84). Matriculou-se na Facul
dade de Medicina do Rio de 
Janeiro (abandonando o cur
so no quinto ano) e depois 
na de Direito de São Paulo



(onde também não terminou 
o curso), empolgado, nesta 
última, pelo espírito acadê
mico de então a favor da 
Abolição e da República. 
Voltou ao Rio para dedicar- 
se à literatura. Em 1888 pu
blicou seu primeiro volume 
de “Poesias” (composto de 
“Panóplias”, “Via-Láctea” e 
“Sarças de Fogo”), revelando 
um espírito ardente e otimis
ta, sob a influência de Théo- 
phile Gautier e Leconte de 
Lisle. Trabalhou em diversos 
jornais e revistas até que 
José do Patrocínio arranjou- 
lhe um lugar de correspon
dente do “A Cidade do Rio” 
em Paris (1890). Retornando 
ao Brasil, no ano seguinte, 
colaborou com crônicas lite
rárias para “A Notícia”, “A 
Bruxa”, “A Rua” (de que foi 
fundador e diretor) e “Ga
zeta de Notícias”. Em 1892, 
por sua participação na cam
panha contra o governo de 
Floriano Peixoto, perdeu o 
cargo que ocupava na Secre
taria do Interior do Estado 
do Rio, sendo, a seguir, 
mandado preso para Ouro 
Preto. Beneficiado pela anis
tia, regressou pouco depois 
ao Rio. Trabalhou como se
cretário da III Conferência 
Pan-Americana (Rio, 1906) 
e como delegado brasileiro 
ao Congresso Pan-Americano 
(Buenos Aires, 1910). Nos 
jornais, dedicou-se com ve
emência à propaganda do 
serviço militar obrigatório, 
do que resultou, mais tarde, 
o dia do seu nascimento (16 
de dezembro) estabelecido 
como o do reservista. Na 
última fase de sua obra, é 
surpreendido falando de so
lidão e saudade, especialmen
te em “Tarde” e “Alma In
quieta”, trabalhos de grande 
expressividade. Deve-se a 
Bilac a letra do “Hino à 
Bandeira”, musicado por 
Francisco Braga. Em 1907, 
num concurso promovido 
pela revista “Fon-Fon”, foi 
eleito “príncipe dos poetas 
brasileiros”.

Binet (Alfred)

Psicólogo e fisiólogo francês 
(Nice, 1857 — Paris, 1911). 
Formou-se em 1878 na Sor- 
bonne, em direito e medici
na, doutorando-se em segui
da. Escreveu, ainda em 1878, 
um artigo para “A Revista 
Filosófica”, sóbre a fusão de 
imagens. Tornou-se conheci
do por seu trabalho, desen
volvido em conjunto com 
Théodore Simon, a respeito 
de testes para medir o de
senvolvimento e a maturidade 
das crianças. A escala Binet- 
Simon — publicada em 1905

e revisada em 1908 e 1911
— constituiu a primeira ten
tativa sistemática de medir 
tendências, demonstradas por 
meio de tarefas verbais e 
não verbais. Os estudos le
vados a cabo pelos dois cien
tistas mostraram a necessida
de da existência de dados 
para averiguar o preparo 
intelectual e conceitos nor
malmente esperados das cri
anças em cada idade. Até 
hoje esses testes são empre
gados em pesquisas. Binet 
escreveu doze livros e cerca 
de 250 artigos, muitos deles 
publicados em “A Revista 
Filosófica” e “O Ano Psico
lógico” (que ele mesmo fun
dou em 1895). Entre seus 
livros destacam-se: “A Psico
logia dos Grandes Calcula
dores e Jogadores de Xadrez”
(1894) e “O Estudo Expe
rimental da Inteligência”
(1903). Binet foi também di
retor do laboratório de psico
logia fisiológica da Sorbonne, 
onde realizou inúmeras pes
quisas.

Bismarck (Otto von)

V. Bismarck, Enciclopédia 
Abril (Vol. II).

Bittencourt (Edmundo)

Jornalista brasileiro (Santa 
M aria da Boca do Monte, 
RS, 1866 — Rio de Janeiro, 
GB, 1943). Iniciou sua car
reira no jornal “A Refor
m a”, de Silveira Martins. 
Em 1889 transferiu-se para 
o Rio para dar prossegui
mento a seus estudos de di
reito. Em 1898, Rui Barbosa 
e Carlos Bandeira convida
ram-no para secretariar “A 
Imprensa”, que acabavam de 
fundar. O jornal foi fechado 
em 1900 por sua linha de 
oposição ao governo; no ano 
seguinte, Bittencourt com
prou o acervo da empresa e 
deu início ao “Correio da 
M anhã”, continuando a cam
panha que provocara o fe

chamento de “A Imprensa”. 
Fundado num momento em 
que a política de arrocho 
financeiro do Presidente 
Campos Sales não encon
trava oposição na imprensa, 
o* novo diário logo se impôs 
ao público, obtendo grande 
prestígio. No governo de 
Artur Bernardes, foi proibido 
de circular por oito meses.

Bizet (Alexandre César 
Léopold, dito Georges)

Compositor francês (Paris, 
1838 — Bougival, 1875). Fi
lho de um professor de 
canto e de uma pianista, Bi
zet manifestou vocação mu
sical desde criança. Aos nove 
anos ingressou no Conserva
tório de Paris. Ainda estu
dante, compôs muitas peças 
para piano, uma ópera cô
mica em um ato, e alguns 
trabalhos orquestrais. Aos 
dezenove anos venceu o 
Grande Prêmio de Roma 
com a opereta “Le Docteur 
Miracle”. Retornando do es
tágio em Roma, Bizet dedi
cou-se com entusiasmo a no
vas composições, seguindo-se 
então obras como “A Arle- 
siana” (música de cena para 
a peça de Daudet, 1872), 
“Jeux d ’Enfants” (para piano 
a quatro mãos, 1872) e “Pá
tria” (abertura dramática, 
para orquestra, 1873). No 
campo da ópera, distinguiu- 
se com “A Linda Jovem de 
Períh” (1867), “Os Pescado
res de Pérolas” (1863) e 
“Carmen” (1875), sendo esta 
última considerada sua obra- 
prima. Em “Carmen”, Bizet 
fez uso de algumas inovações 
(na música, no libreto e até 
mesmo na distribuição dos 
papéis principais), provocan
do forte reação da crítica 
conservadora, cujos ataques 
também se concentraram no 
intenso realismo do enredo. 
Essa ópera,, todavia, iria 
impôr-se na França, após 
extraordinário êxito em ou
tros países. Compôs também 
diversas canções de câmara 
e peças curtas para piano.

Betti, Ugo —  
Bizet, Alexandre 
César Léopoldi, dito 
Georges



Bjerknes (Vilhelm 
Frimann Koren)

Físico e meteorologista no
rueguês (Oslo, 1862 — id., 
1951). Desde os tempos de 
estudante, Vilhelm era assis
tente do pai, Cari Anton 
Bjerknes, professor de mate
mática em Oslo. Com Hein- 
rich Hertz (1890/91) estudou 
profundamente a ressonância 
elétrica, o que foi fator de
cisivo para o desenvolvimen
to do rádio. Em 1897, Bjerk
nes descobriu seu teorema da 
circulação. Era, nessa época, 
professor de física matemá
tica na Universidade de Es
tocolmo. Essa descoberta le
vou-o a uma hidrodinâmica 
física, aplicável aos movi
mentos da atmosfera e do 
oceano em larga escala. Em 
1904 apresentou um método 
para a previsão do tempo, 
baseado nos princípios fun
damentais dinâmicos da físi
ca (teoria da frente polar).

Black (Joseph)

Químico e físico escocês nas
cido na França (Bordéus, 
1728 — Edimburgo, Ingla
terra, 1799). Estudou em Bel- 
fast e formou-se em medicina 
e ciências naturais (1746) na 
Universidade de Glasgow, 
onde foi aluno de William 
Cullen. Em 1751, transferiu- 
se para Edimburgo a fim de 
completar seus estudos de 
medicina. Sua tese de dou
toramento — “De Humore 
Acido a Cibis Orto, et Mag
nésia Alba” (1754) — des
crevia suas pesquisas sobre 
causticação. Além de ter 
apontado a presença de um 
gás na atmosfera, Black des
cobriu que ele se comportava 
como um ácido. Foi também 
o criador da química pneu
mática quantitativa. Em sua 
obra “Experiência sobre 
Magnésia Alba, Cal Viva e 
Algumas Outras Substâncias 
Alcalinas”, publicada em 
1756, provou que os carbo
natos são causticados quando 
perdem dióxido de carbono. 
Em 1756, foi indicado para 
a cátedra de anatomia da 
Universidade de Glasgow. 
Em suas pesquisas, notou 
que, quando o gelo se der
rete, absorve certa quantida
de de calor sem sofrer qual
quer mudança de tempera
tura; segundo pensava, esse 
calor precisava ser combina
do com as partículas de gelo, 
e assim se tornava latente 
nessa substância (teoria do 
calor latente). Em 1764, em 
colaboração com William 
Irvine, seu assistente, Black 
mediu o calor latente do va
por. Embora tenha feito di

versas conferências a respeito 
de sua nova teoria, nunca 
publicou trabalho algum a 
esse respeito. Descobriu tam
bém que corpos diferentes 
com massas iguais necessitam 
de quantidades de calor dife
rentes para alcançar a mesma 
temperatura (teoria do calor 
específico).

Blake (William)

V. Blake, Enciclopédia Abril 
(Vol. II).

Blanc (Jean Joseph 
Charles Louis)

Historiador e político fran
cês nascido na Espanha (Ma
dri, 1811 — Cannes, 1882). 
Estudou direito em Paris, 
passando por grandes dificul
dades financeiras. Durante 
algum tempo foi preceptor 
em Arras, onde ganhou al
guns prêmios literários. O 
estudo da Revolução Fran
cesa e do socialismo lhe 
inspirou o primeiro livro: 
“Organização do Trabalho” 
(1839). Colaborou em vários 
jornais de tendência repu
blicana, entre os quais “A 
Reforma”. Fundou a “Revue 
du Progrès” (1839), e parti
cipou de movimentos operá
rios. Em sua “História de 
Dez Anos — 1830/1840”, 
publicada em 1841, atacou 
violentamente a monarquia 
de Luís Filipe. Em 1847 pu
blicou os dois primeiros dos 
doze volumes da “História 
da Revolução Francesa” (que 
terminaria em 1862). A pu
blicação foi interrompida pe
la revolução de 1848, quando 
Blanc se tornou membro do 
governo provisório. Nesse 
cargo, procurou nacionalizar 
os grandes organismos eco
nômicos do país — bancos, 
estradas de ferro, minas, etc.
— e aboliu a pena de morte. 
O governo comprometeu-se 
então a  “garantir a subsis
tência dos trabalhadores pe
lo trabalho” ; e, embora sua 
proposta para o estabeleci
mento de um Ministério do 
Trabalho tenha sido recusa

da, Blanc foi autorizado a 
convocar uma assembléia de 
trabalhadores delegados em 
Paris (a Comissão de Lu
xemburgo), para preparar um 
plano com a finalidade de 
eliminar definitivamente o 
desemprego. Esse organismo 
se tornou um centro perma
nente de propaganda socia
lista. A reação da classe 
empregadora foi tão intensa 
que, no Congresso da As
sembléia Nacional, Blanc não 
foi reeleito e os planos da 
Comissão de Luxemburgo 
foram ignorados. Forçado a 
fugir para Londres após a 
derrota dos trabalhadores na 
revolta de junho de 1848, 
Blanc só voltou após a que
da do império (1871). Foi 
então eleito deputado, mos- 
tràndo-se partidário da defe
sa de Paris, mas contra a 
Comuna. Entre suas obras, 
estão “Discursos Políticos” 
(1847/81, publicados em 
1882), “O Socialismo”, etc.

Blasco-Ibanez (Vicente)

Romancista espanhol (Valen- 
ça, 1867 — Menton, 1928). 
Passou por privações até 
1885, quando se iniciou no 
jornalismo. Ligou-se a movi
mentos antimonarquistas e 
por isso foi obrigado a fugir 
para Paris. Em 1891,. anis
tiado, voltou a Madri, onde 
fundou o jornal “O Povo”, 
que durou dez anos. Em
1892 foi eleito deputado. Em 
1899 publicou um livro de 
novelas, “Contos Valencia- 
nos”, onde descreve usos e 
costumes de Valença, conti
nuando uma série de roman
ces regionais como “Arroz 
e Tartana” (1894), “Flor de 
Maio” (1895) e “Terras Mal
ditas” (1898). Em 1898, por 
sua posição violentamente 
contrária à entrada da Espa
nha na guerra, foi aprisiona
do. Em 1902, já em liber
dade, passou a escrever ro
mances sociais como “A Ca
tedral” (1903) e “Sangue e 
Areia” (1908). Em 1909 
abandonou a política e esta- 
beleceu-se por algum tempo 
na América do Sul. Voltou 
à Europa no início da Pri
meira Guerra Mundial, apoi
ando a França e seus alia
dos. É dessa época sua tri
logia “Os Quatro Cavaleiros 
do Apocalipse” (1916), “Ma- 
re Nostrum” (1918) e “Os 
Inimigos da Mulher” (1919). 
Em 1923 opôs-se à ditadura 
do General Rivera, na Es
panha, e viu-se obrigado a 
deixar o país. Foi para a 
França, onde escreveu “O 
Mestre do M ar” (1925) e “A 
Volta do Mundo de um N o
velista” (1927).



Bloch (Ernest)

Compositor suíço-norte-ame- 
ricano (Genebra, 1880 — 
Portland, Oregon, 1959). De 
origem judaica, era filho de 
um relojoeiro, para quem 
trabalhou como vendedor, 
quando jovem, enquanto fa
zia seus estudos iniciais de 
música. Debussy, Ravel, Ri- 
chard Strauss e Mahler foram 
os primeiros compositores a 
influenciá-lo. Cursou o Con
servatório de Bruxelas (1897/ 
99) e a seguir, na Alemanha, 
os conservatórios de Frank
furt e de Munique. Passando 
a residir em Paris, deu início 
a importantes composições, 
uma das quais — “Historie
tas ao Crepúsculo”, para voz 
e acompanhamento de piano
— foi a primeira a ser pu
blicada (1903). A partir de
1912 dedicou-se a obras de 
inspiração religiosa, sendo 
dessa fase os “Salmos 137 e 
114”,' para soprano e or
questra, e os “Três Poemas 
Judaicos”, para orquestra, si
tuados atualmente entre suas 
obras mais expressivas. Em 
1915 iria compor “Schelomo” 
(rapsódia para violoncelo e 
orquestra), que se tornaria 
seu trabalho mais ̂  executado 
em concertos sinfônicos e a 
obra que lhe trouxe fama 
mundial. No ano seguinte foi 
para os Estados Unidos tra
balhar como regente, natura
lizando-se cidadão norte- 
americano. Lecionou compo
sição em Cleveland e San 
Francisco. Suas obras mais 
importantes da “fase ameri
cana” são: “América” (rap
sódia épica para orquestra,
1926) e o “Concerto Grosso” 
(para cordas e piano, 1925).

Block (Aleksandr 
Aleksandrovitch)

Poeta russo (São Petersburgo, 
hoje Leningrado, 1880 — id., 
1921). Formado em letras 
(1906) pela Faculdade de São 
Petersburgo, foi influenciado, 
durante a mocidade, por 
Puchkin e Soloviev, o que 
transparece em suas primeiras

obras, como “Os Versos da 
Bela Dam a” (1904). Depois 
tornou-se cada vez mais pes
simista, como em seus dois 
livros que foram publicados 
em seguida: “Alegria Inespe
rada” e “O Rei na Praça 
Pública” (1909). Escreveu 
também alguns dramas poé
ticos e líricos como “A Des
conhecida” (1909) e “A Rosa 
e a Cruz” (1913). Sua poesia, 
marcadamente simbolista, é 
leve e elegante, transmitindo 
certa musicalidade. A revolu
ção bolchevique, em 1917, 
trouxe-lhe nova inspiração. 
Em seus poemas “Os Doze” 
(uma poderosa epopéia) e 
“Os Citas” (ambos de 1918), 
exaltou as transformações po
líticas que ocorriam em seu 
país, emprestando-lhes certo 
cunho de renascimento espi
ritual. Porém, decepcionou-se 
com o regime soviético e pa
rou de escrever. Block pro
curou, em sua obra, expres
sar-se também através do 
escárnio (“Barracão de Fei
ra”) e da velada ironia (“A 
Desconhecida”).

Blondel (Maurice)

Filósofo francês (Dijon, 186Í
— Aix-en-Pro vence, 1949). 
Em 1893 doutorou-se na 
Sorbonne defendendo as teses 
“Ensaio sobre uma Crítica 
da Vida e sobre uma Ciência 
da Prática” e “Ensaio sobre 
‘O Laço Substancial’, de 
Leibniz”, assunto que na épo
ca era considerado extrafilo- 
sófico. Em sua exposição so
bre a ação, procurou demons
trar que esta nasce de um 
desequilíbrio entre o poder e 
o querer: o homem nunca 
pode “igualar suas próprias 
exigências”. No fundo, dese
ja — e não pode — ser 
Deus. Assim, a análise da 
ação leva a afirmar a neces
sidade de Deus e de uma 
vida sobrenatural, onde a 
vontade se satisfaz em um 
deus, transcendente ou ima
nente, princípio de tudo que 
existe de infinito nos dese
jos humanos, e finalidade 
destes. A tese fez com que 
Blondel fosse atacado violen
tamente na universidade: di
zia-se que ele tinha subordi
nado a filosofia à fé e que a 
tinha degradado a um nível 
apologético. Também^ foi 
censurado pelos católicos, 
que o acusavam de pragma
tismo, imanentismo, e, em úl
tima análise, de modernismo. 
A resposta de Blondel aos re
ligiosos foi sua “Carta sobre 
Exigências do Pensamento 
Contemporâneo em Matéria 
de Apologética”, que escreveu 
em 1896. Nesse mesmo ano,

conseguiu ser nomeado pro
fessor da faculdade em Aix- 
en-Provence. Não obstante a 
cegueira que o atacou em
1927, Blondel desenvolveu 
sua filosofia definitiva, de 
fortes tendências agostinianas, 
em uma grande trilogia: “O 
Pensamento” (1934), “O Ser 
e os Seres” (1935) e “A 
Ação” (1937). Essas obras 
foram complementadas, em 
1944/46, com “O Espírito 
Cristão e a Filosofia”. Dei
xou ainda outros livros, 
como “História e Dogma” 
(1904), “O Problema da Filo
sofia Católica” (1932), “A 
Luta pela Civilização e Filo
sofia da Paz” (1939) e “Exi
gências Filosóficas do Cristia
nismo”.

Bloomfield (Leonard)

Lingüista norte-americano 
(Chicago, 1887 — New H a
ven, Connecticut, 1949). Di
plomou-se em filosofia em 
1909, tendo em seguida le
cionado lingüística nas uni
versidades de Wisconsin (Ma
dison), Cincinnati e Illinois 
(Urbana), Ohio (Columbus), 
Chicago e Yale. Seus livros 
“Introdução ao Estudo da 
Linguagem” (1914) e “Lin
guagem” (1933) foram os 
mais importantes tratados de 
lingüística publicados na pri
meira metade do século XX. 
Formulou e organizou quase 
sozinho o curso de lingüística 
como ciência. Em sua obra 
afirmou e demonstrou que a 
lingüística-fenômeno podia 
ser estudada de forma cien
tífica, com sucesso, mesmo 
quando isolada de seu meio 
ambiente.

Blow (John)

Compositor e organista inglês 
(Collingham, Nottinghamshi
re, 1649 — Londres, 1708). 
Iniciou seus estudos de músi
ca ainda menino, ingressando 
na Capela Real inglesa.^ Aos 
catorze anos compôs três hi
nos, adotados nas cerimônias 
religiosas da capela. Em
1669 foi nomeado organista 
na abadia de Westminster, e 
três anos depois diretor musi
cal da Capela Real. Foi pro
fessor daquele que se torna
ria o maior compositor inglês 
desse período — Henry Pur
cell — , que o substituiu co
mo organista em Westminster 
até o ano de sua morte 
(1695). Compôs mais de cem 
hinos (inclusive latinos), de
zenas de peças para cravo e 
diversas odes cerimoniais. 
Sua única obra teatral foi a 
pantomima “Vênus e Adónis” 
de grande êxito na época.

Bjerknes, Vilhelm 
Frimann Koren — 
Blow, John



Bloy (Léon)

Escritor francês (Périgueux, 
1846 — Bourg-la-Reine, 
1917). Sua colaboração em di
versos jornais foi interrompi
da em 1870 pela guerra fran- 
co-prussiana, na qual comba
teu desde o princípio. De vol
ta a Paris, os jornais “Chat 
Noir” e o “Gil Blas” publi
caram artigos seus, de tal 
modo agressivos, que o tor
naram mal visto e indesejável 
pelos editores de periódicos, 
os quais passaram a recusar- 
lhe novas colaborações. Não 
encontrando outra alternativa, 
empregou-se numa compa
nhia de estradas de ferro 
(1875). Era funcionário dessa 
empresa quando publicou o 
primeiro livro, “O Cavaleiro 
da M orte” (1877). Depois vi
ria “Propósitos de um Em
preiteiro de Demolições” 
(1884), em que atacava os 
escritores mais famosos da 
época. Essa obra deu-lhe re
nome. Fundou um jornal, 
“Le Pai” (1886), em cujas 
páginas proclamou a dispo
sição de “tornar-se insuportá
vel”. Nesse mesmo ano escre
veu um romance autobiográ
fico, “O Desesperado”, e deu 
forma a outro, “A Mulher 
Pobre”, uma de suas obras 
mais importantes, que só se
ria publicada em 1897. De
1893 a 1894 escreveu ainda 
dois livros: “Suor de San
gue” e “Histórias Descorte
ses” (coletânea de contos). 
Viveu algum tempo na Dina 
marca, e logo que retornou 
a Paris redigiu um panfleto 
violento, intitulado “Eu me 
Acuso”, no qual atacava toda 
a estrutura da escola natura
lista. Seu diário íntimo foi 
publicado em oito volumes, 
cada qual com um título, 
eomo “O Mendigo Ingrato”
(1898), “Diário do Autor”
(1904), “O Peregrino do Ab
soluto” (1914), e “A Porta 
dos Humildes” (1920).

Blum (Léon)

Historiador e político fran
cês (Paris, 1872 — Jouy-en- 
Josas, 1950). Cursou a Esco
la Normal Superior e conti
nuou seus estudos na Sor- 
bonne, onde se graduou em 
1894. Auditor do Conselho 
de Estado em 1895, publicou 
nessa época seus primeiros 
trabalhos na “Revue Blan- 
che” e no “Gil Blas”. Ini
ciou-se em livro com “Novas 
Conversações de Goethe com 
Eckermann”, editado em
1901. Blum filiou-se então ao 
Partido Socialista, ao qual 
levou sua contribuição como 
grande jurista. Com Jaurès,

fundou “L’Humanité”. En
tre 1906 e 1913 dedicou-se às 
funções de Conselheiro do 
Estado e à carreira literária. 
Em 1907, publicou o livro 
“Du Mariage”, que causou 
escândalo, pois desenvolvia a 
tese do instinto poligâmico 
natural e preconizava a expe
riência sexual das jovens an
tes do casamento. Publicou 
também “Stendhal et le Bay- 
lisme” (1914). Durante a Pri
meira Guerra Mundial foi 
chefe de gabinete do minis
tro socialista Marcel Sembat. 
Em 1919, eleito deputado, foi 
encarregado da redação do 
programa de ação do Partido 
Socialista. Com a cisão regis
trada nessa associação políti
ca, tornou-se chefe da nova 
ala. Voltou à Câmara dos 
Deputados em 1929, ali per
manecendo até 1940. Após a 
vitória da Frente Popular 
(aliança eleitoral de esquer
da), em 1936, tornou-se pre
sidente do Conselho. O pe
ríodo em que ocupou o cargo 
de primeiro-ministro (nunca 
antes a França tivera um 
chefe de governo socialista) 
foi marcado por numerosas 
reformas econômicas e so
ciais. No campo internacio
nal, absteve-se de tomar par
tido na Guerra Civil Espa
nhola, o que pareceu uma 
conciliação com o eixo Ro- 
ma-Berlim. Renunciou em ju
nho de 1937, por não ter sido 
aprovado pelo Senado seu 
pedido de plenos poderes 
para enfrentar uma crise fi
nanceira. Ocupou depois a 
vice-presidência do Conselho 
no Gabinete Chautemps 
(1937/38). Foi aprisionado 
no governo de Vichy. Duran
te a Segunda Guerra M un
dial, os alemães mantiveram- 
no prisioneiro num campo de 
concentração, de onde só saiu 
em 1945. Passou a escrever 
no “Le Populaire” e publi
cou o livro “À l’Échelle H u
maine” (1945), no qual pro
curou demonstrar onde se 
situavam as diferenças entre 
suas concepções socialistas e 
a doutrina comunista. No 
final de 1946, organizou um 
Gabinete socialista, governo 
provisório que chefiou até a 
eleição de Vincent Auriol à 
presidência da República.

Blumenau (Hermann 
Bruno Otto)

Naturalista alemão, pioneiro 
da colonização em Santa Ca
tarina (Essenfeld, 1819 — 
Blumenau, SC, 1899). Rece
beu, aos 27 anos de idade, o 
grau de doutor em farmácia. 
Por seus profundos conheci
mentos de botânica, tornou-se

amigo de Alexander von 
Humboldt e de Fritz Müller, 
os quais convidaram-no em 
1845 para conhecer o Brasil. 
No ano seguinte, Blumenau 
desembarcava no Rio Grande 
do Sul, onde residiu e desen
volveu trabalhos de pesquisa 
até 1847. Logo se instalaria 
na região hoje compreendida 
pelo Estado de Santa Catari
na, fixando-se, com outros 
dezesseis patrícios, nas cerca
nias do rio Itajaí-Açu. A fer
tilidade do local (fazia lem
brar, aos pioneiros, certas 
paisagens do vale do Reno) 
entusiasmou Blumenau, que 
conseguiu a concessão de 220 
quilômetros quadrados de 
mata virgem, para a instala
ção de um estabelecimento 
agrário. Deste,, mais tarde, 
surgiria a cidade que recebeu 
o nome de seu fundador, e 
que é uma das mais próspe
ras do Estado.

Boas (Franz)
V. Boas, Franz, Knciclopédia 
Abril (Vol. II).

Boa ventura (São João 
Fidanza)

Filósofo e teólogo italiano 
(Bagnorea, Toscana, 1221 — 
Lyon, 1274). Tendo ingressa
do na Ordem dos Francisca- 
nos (ou Mendicantes) aos de
zessete anos, estudou teologia 
em Paris sob a direção de 
Alexandre de Halès e Eudes 
Rigaud. Ordenou-se em 1245. 
Em seguida, foi nomeado 
professor (1248) e passou a 
ensinar filosofia e teologia na 
escola do convento de Paris. 
Recebeu o título de mestre 
em teologia alguns meses de
pois de ser eleito geral dos 
franciscanos (1257). Era de
fensor da concepção de vida 
religiosa das ordens mendican
tes (“Apologia Pauperum”, 
1269), tendo merecido o tí
tulo de “2.° fundador” dos 
irmãos menores por seu tra
balho de pacificação nas ci-



soes internas. Sua autoridade 
na Igreja contribuiu para a 
eleição do Papa Gregório X, 
em 1271, que o fez bispo e 
depois cardeal de Albano 
(1273). Cognominado “doutor 
seráfico”, exerceu grande in
fluência no aprimoramento 
da vida espiritual por sua 
teoria dos “Sete Graus da 
Contemplação”. Reconheceu 
a força do racionalismo aris- 
totélico; mas opôs-se a ele 
pronunciando conferências 
(“Hexaemeron”) onde expu
nha a síntese filosófica, teo
lógica e mística do cristia
nismo. Foi o primeiro a dar 
ao movimento místico funda
do por São Francisco de As
sis uma base teológica sólida. 
Delegado ao Concílio de 
Lyon, empregou seus últimos 
esforços para conseguir a 
reunião das Igrejas grega e 
latina. Sixto V declarou-o 
doutor da Igreja em 1588. 
Dentre as obras de Boaven- 
tura, destacam-se “Medita
ções sobre a Vida de Jesus 
Cristo” e “Breviloquium”.

Bocage (Manuel Maria 
Barbosa du)

Poeta português (Setúbal, 
1765 — Lisboa, 1805). Des
cendia de família francesa. 
Aos catorze anos entrou para 
o Exército, transferindo-se 
aos dezoito para a Marinha 
Real. Em 1786, embarcou 
para Goa, na Índia. Depois 
de promovido a tenente, de
sertou e por certo tempo 
viajou pelas possessões por
tuguesas. Regressou a Lisboa 
em 1790, ingressando no mo
vimento literário da Nova 
Arcádia. Adotou o pseudôni
mo de Elmano Sadino. Em 
1791, foi editado o primeiro 
volume de suas “Rimas”, nas 
quais não poupou de ásperas 
críticas certos companheiros 
do movimento arcadista, es
pecialmente José Agostinho 
(seu inimigo figadal) e Nico- 
lau Tolentino. Em 1797, 
acusado de idéias liberais 
francesas e de contrabando 
de livros subversivos, foi pre
so pelo Santo Ofício. No

Tribunal da Inquisição ficou 
detido quatro dias, sendo 
transferido para Limoeiro e, 
a seguir, para o Hospício das 
Necessidades. Libertado em 
1799, começou a dedicar-se 
com afinco à literatura, usan
do diferentes formas poéticas
— sátiras, epístolas, idílios e 
cançonetas —, embora con
centrasse em sonetos suas 
atenções maiores. Os poemas 
do fim de sua vida são de 
contrição. Suas composições 
foram reunidas no conjunto 
“Obras Poéticas”, publicado 
postumamente. Por seu sub- 
jetivismo e sentimentalismo, 
Bocage é tido por alguns 
como pré-romântico.

Bocaiúva (Quintino de 
Sousa Ferreira)

Político, jornalista e dram a
turgo brasileiro (Rio de Ja
neiro, 1836 —- id., 1912). Es
tudou na Faculdade de Di
reito de São Paulo, mas, por 
dificuldades financeiras, não 
chegou a formar-se. Quando 
estudante, colaborou no órgão 
estudantil “Acabaia” e fun
dou, com Francisco Otavia- 
no, o jornal “A H onra”, de 
princípios republicanos. Nes
sa ocasião passou a usar o 
nome de Bocaiúva. Colabo
rou, a seguir, em “O Ipiran
ga”, órgão do Partido Libe
ral. De volta à capital do 
Império, trabalhou no “Diá
rio do Rio de Janeiro” e de
pois no “Correio Mercantil” . 
Finda a Guerra do Paraguai, 
começou a propagar suas 
idéias antimonarquistas, tendo 
publicado o violento mani
festo do primeiro número do 
jornal “A República” (1870). 
A seguir fundou “O Globo” 
(1874/78) e dirigiu, a partir 
de 1884, “O País”. No go
verno provisório da Repúbli
ca, ocupou os postos de mi
nistro das Relações Exteriores 
e da Agricultura. Como chan
celer, tentou resolver o pro
blema de Missões, firmando 
um tratado com a Argen
tina (mas em tais condições 
que, ao submetê-lo ao Con
gresso, o próprio Quintino 
Bocaiúva pediu que fosse 
rejeitado). Em 1890 foi elei
to senador à Constituinte, 
pelo Estado do Rio. No ano 
seguinte, após o golpe de 
Deodoro da Fonseca, esteve 
preso acusado de conspirar. 
Renunciou ao mandato, mas 
foi reeleito ainda em agosto 
de 1891. Foi senador até 
1899; logo depois exerceu a 
presidência do Rio de Ja
neiro, voltando ao Senado 
em 1909. Como dramaturgo, 
deixou textos não muito bri
lhantes. Publicou também

“Estudos Críticos e Literá
rios” (1858/59) e numerosas 
traduções de comédias e 
óperas. Foi cognominado de 
“O Patriarca da República” 
e “Príncipe dos Jornalistas 
Brasileiros”, tendo termina
do seus dias muito pobre.

Boccaccio (Giovanni)

V. Boccaccio. Enciclopédia 
Abril (vol. II).

Boccherini (Luigi)

Compositor e violoncelista 
italiano (Lucca, 1743 — 
Madri, 1805). Estudou músi
ca com seu pai, que era um 
hábil executante de contra
baixo, e depois, ainda em 
Lucca, com o abade Van- 
nucci. Aos catorze anos foi 
estudar violoncelo e compo
sição em Roma. Em 1763 
retornou a Lucca, compondo 
então suas primeiras obras. 
Tendo-se tornado um exí
mio violoncelista, excursionou 
com o conhecido violinista 
Filippo Manfredi pela Euro
pa, publicando em Paris seu 
“Opus 1” : seis quartetos 
para cordas. São também 
dessa época (1768) os dois 
volumes de trios (para dois 
violinos e violoncelo), obras 
que firmaram sua reputação 
como compositor de câmara. 
Em 1769 foi a Madri, exer
cendo o cargo de compositor 
da corte do Infante Dom 
Luís. Transferiu-se depois 
para a Prússia, onde traba
lhou como compositor de 
câmara de Frederico Gui
lherme II, até 1797. Tendo 
retornado a Madri, morreu 
oito anos depois, na mais 
absoluta miséria. Pouco an
tes de falecer, fazia trans
crições para violão de suas 
próprias obras, vendendo 
esses trabalhos para exe
cutantes amadores. Compôs 
vinte sinfonias, quatro con
certos para violoncelo, 91 
quartetos para cordas, 21 
sonatas para piano e violino 
e dezenas de outras obras 
para as mais variadas com
binações instrumentais. Dei
xou também peças para canto.

Bloy, Léon —  
Boccherini, Luigi



Boccioni (Umberto)

V. Boccioni, Enciclopédia 
Abril (vol. II).

Bode (Johann Elert)

Astrônomo alemão (Ham
burgo, 1747 — Berlim, 
1826). Foi o fundador do 
Berliner Astronomisches Jahr- 
büch (1774), que dirigiu du
rante 51 anos. Tornou-se 
conhecido sobretudo pela lei 
empírica que leva seu nome. 
A descoberta de Bode pro
vocou a procura, em escala 
internacional, de um planeta 
que, segundo sua lei, deve
ria ter a órbita entre as de 
Marte e Júpiter. Essa busca 
foi bem sucedida quando, 
em 1801, foi descoberto o 
primeiro asteróide, Ceres. A 
chamada relação de Bode 
permite obter, com boa apro
ximação, as distâncias mé
dias do Sol aos principais 
planetas do sistema solar. 
Seu valor prático foi con
firmado em 1781, quando W. 
Herschel descobriu Urano a 
uma distância média de 
acordo com sua relação. 
Compilou a “Uranographia”, 
um catálogo de estrelas e 
nebulosas e um mapa do 
céu.

Bodhidharma

Missionário hindu (? — ?, 
c. 535). Terceiro filho de 
um rei brâmane de Madras 
(sul da índia). Querendo 
adquirir o conhecimento per
feito da doutrina budista, 
tornou-se monge. Em 526 
resolveu ir pregar na China, 
onde se tornou conhecido 
pelo nome de Ta-mo. De
sembarcou em Cantão, pas
sando depois por Kenko. O 
Imperador Wu-ti, porém, 
não compreendeu sua doutri
na. Assim, Bodhidharma di
rigiu-se ao reino de Wei 
(Japão). Estabeleceu-se no 
Templo de Shao-lin, no mon
te W u-t’ai. Resolveu então, 
para ensinar a doutrina, ser
vir-se do próprio corpo. Ins
talou-se numa gruta, e, du
rante nove anos, esteve sen
tado em silêncio, olhando 
para a montanha Shoshitsu, 
em profunda contemplação. 
Por isso foi chamado “o 
brâmane que olha o pare
dão”. Bodhidharma é con
siderado o primeiro patriar
ca da seita Tch’an (no Japão, 
Zen), que opôs à aparente 
passividade do budismo 
hindu uma filosofia de esfor
ço pessoal, uma procura da 
concentração espiritual. O 
homem deve realizar em si 
o vazio completo para che

gar à verdade absoluta que 
está dentro dele: quando a 
atinge, é a iluminação. Isso 
só acontece em elevado es
tágio de perfeição espiritual, 
sem ligações com o intelecto, 
símbolos ou tentativas de 
explicação. O fim de Bo
dhidharma é obscuro, mas 
sabe-se que teve vida longa.

Bodin (Jean)

Filósofo e político francês 
(Les Bauchets, Angers, 1529 
ou 1530 — Laon, 1596). Seus 
primeiros mestres foram os 
monges carmelitas. Enviado 
a Paris em 1548 para con
tinuar os estudos, abandonou 
alguns anos depois a carreira 
eclesiástica, passando a estu
dar direito em Toulouse. 
Diplomou-se em 1561, tor
nando-se então consultor do 
Parlamento em Paris. Foi 
um dos conselheiros do fu
turo duque de Anjou, chefe 
dos “políticos” nas guerras 
religiosas da França. Esses 
“políticos” eram católicos 
que, contrários à Liga Ca
tólica, não se submetiam à 
Espanha; propunham a uni
dade nacional francesa em 
torno do poder real. Nesse 
período Bodin ocupou cargos 
de jurisconsulto, historiador, 
economista e teórico políti
co. Em seus “Seis Livros da 
República”, expôs princípios 
de ciência política tidos 
como precursores de moder
nas doutrinas. Esta obra, da
tada de 1576, é considerada 
sua mais importante contri
buição filosófica. Escreveu 
ainda livros sobre direito e 
contribuiu para a cosmologia 
com “Universale Theatrum 
N aturale” (1594).

Boécio (Anício Mânlio 
Severino)

Político e filósofo latino 
(Roma, c. 480 — Pavia, 524). 
Filho de um cônsul, com
pletou seus estudos em Ate
nas. Casou-se com a filha 
de Símaco, um dos homens

mais importantes de seu 
tempo. Na corte do rei godo 
Teodorico, procurou conse
guir a coexistência pacífica 
entre latinos e godos. Che
gou a ocupar o cargo de 
cônsul (510), príncipe do 
Senado e “magister officio- 
rum ” (c. 520/522), desem
penhando funções equivalen
tes às de um primeiro-mi
nistro. Contribuiu para o 
renascimento intelectual que 
marcou o reinado de Teodo
rico. Quando o rei começou 
a perseguir os católicos, em 
represália às medidas toma
das por Justiniano contra os 
arianos, Boécio, que tentara 
protegê-los, foi encarcerado 
em Pavia, torturado e exe
cutado por traição. Na pri
são, escreveu “De Consola- 
tione Philosophiae”, sua obra 
mais importante, que ficou 
inacabada. Traduziu e co
mentou Aristóteles, Porfírio 
e Cícero. Publicou também 
um tratado sobre música, 
aritmética e geometria.

Bohme (Jakob)

Místico e teólogo alemão 
(Alt Seidenberg, 1575— Gõr- 
litz, 1624). Membro de uma 
família de artesãos, passou 
a maior parte da vida em 
sua cidade natal, como sa
pateiro. Autodidata, estudou 
os livros sagrados, escritos 
teológicos da Reforma e as 
obras de Paracelso e Va
lentino Weigel, que influen
ciaram largamente seu pen
samento Escreveu “Aurora, 
oder die Morgenrõthe im 
Aufgang” (1612), onde expôs 
sua doutrina religiosa, re
nunciando à sua publicação 
devido a perseguições dos 
protestantes ortodoxos. A 
doutrina de Bõhme funda-se 
na crença de que Deus ma
nifesta-se em todos os aspec
tos da criação e de que o 
mal resulta da tentativa de 
um de seus aspectos (o ho
mem) de tornar-se no todo. 
Tal maneira de pensar colo
cou-o em conflito com as 
autoridades da Igreja. Foi um 
crítico da bibliolatria obser
vada na Igreja protestante 
da época. Entre suas obras 
estão: “Seis Pontos Teosó- 
ficos” (1620), “Seis Pontos 
Místicos” (1620), “Do Mis
tério Celeste e Terrestre” 
(1620), “Mysterium Mag
num” (1623), etc. Tido como 
precursor de Spinoza e He
gel, foi redescoberto quase 
um século após a sua morte 
e profundamente analisado 
pelos filósofos europeus. D u
rante muito tempo seu nome 
foi escrito como Behmen.



Físico austríaco (Viena, 
1844 — Duino, 1906). Estu
dou na Universidade de Vie
na, doutorando-se em 1866.

Bohr (Niels Henrik David) para a arte e poesia. Com 
a morte de seu pai, passou 
vários anos em Scandiano, 
feudo da família, lutando 
contra vizinhos para manter 
seus direitos e contra paren
tes pela divisão dos bens fa
miliares. Em 1469 foi desig
nado para a comitiva do Im
perador Frederico I I I ,  hós
pede em Ferrara de Borso 
d’Este. De 1471 a 1480 per
maneceu ligado à família 
d ’Este, sendo depois nomea
do capitão do duque em 
Módena e em seguida em 
Reggio. Grande conhecedor 
dos autores clássicos, Boiar- 
do tornou acessível ao públi
co Cornélius Nepos e Apu- 
leio e, utilizando-se de tra
duções em latim, as “Histó
rias” de Heródoto, “Ciropé- 
dia” de Xenofonte e “Lúcio, 
ou o Asno” de Luciano de 
Samósata. Compôs em la
tim; em italiano deixou poe
sias nas quais celebrou H ér
cules d’Este e Afonso de 
Aragão. Sua obra mais im
portante foi um “Cancionei
ro”, inspirado em sua pai
xão por Antonia Caprara, e 
ainda um poema de cavala
ria, “Rolando Enamorado”, 
que permaneceu inacabado.

Boileau-Despréaux 
(Nicolas)

Poeta e crítico francês (Pa
ris, 1636 — id., 1711). Es
tudou teologia e direito, pas
sando depois a escrever poe
sias satíricas. A partir de 
1662, sofreu a influência do 
já célebre Molière. Em 
1666 publicou suas primeiras 
sátiras. Por volta de 1670 
observou-se uma grande 
mudança em sua vida e obra: 
renunciou ao gênero satírico 
e passou a freqüentar as 
sessões da Academia France
sa. Ás sátiras sucederam-se 
as epístolas e, em 1674, 
“L’Art Poétique”, um guia 
para toda a técnica da poe
sia francesa. Três anos de
pois, foi nomeado por Luís 
XIV, juntamente com Racine,

historiador real. (O monarca 
teve de fazer pressão junto 
aos acadêmicos, a maioria 
deles vítimas das “Sátiras”, 
para que aceitassem Boileau 
entre eles.) Entre 1687 e 
1705 passou a residir numa 
casa que adquirira * em 
Auteil, onde reunia grande 
número de amigos e que por 
isso passou a ser conhecida 
como o “hotel de Auteil”. 
Transferindo-se novamente 
para Paris, viveu no claustro 
da igreja de Nôtre-Dame 
até o ano de sua morte. 
Boileau dedicava-se a prepa
rar uma edição completa 
das suas obras sob enco
menda oficial do rei, quan
do os jesuítas, atingidos por 
suas sátiras, conseguiram a 
suspensão da ordem. O poe
ta foi enterrado na Sainte 
Chapelle e anos depois seus 
restos mortais foram trans
ladados para Saint-Germain- 
des-Près. Foi chamado de 
“poeta da razão” e “legisla
dor do Parnaso”. Sua in
fluência na Europa foi enor
me; defendeu o bom gosto e 
o sentido clássico, descuidan
do-se porém da espontanei
dade. Possuía vasta cultura, 
e escreveu com muito puris
mo. Foi grande defensor de 
Molière e Racine.

Bolívar (Simão)

Físico dinamarquês (Cope
nhague, 1885 — id., 1962). 
Era filho de um professor de 
fisiologia na Universidade 
de Copenhague, onde douto
rou-se em ciências, em 1909. 
Em 1911 foi estudar na In
glaterra, sob a orientação de 
dois detentores de prêmio 
Nobel de física: Sir Joseph 
Thomson (1906) e Lord Er- 
nest Rutherford (1908). De 
volta a Copenhague, passou 
a lecionar na universidade, 
tornando-se em 1920 diretor 
de seu Instituto de Física 
Teórica, para onde atraiu 
físicos de projeção de diver
sos países. Visitou os Esta
dos Unidos em 1939, levando 
consigo importantes desco
bertas sobre a cisão do áto
mo do urânio. No inverno 
de 1939/40, desenvolveu 
uma nova teoria atômica, 
conhecida como “modelo 
atômico de Bohr”, que incor
porou as hipóteses matemá
ticas da teoria dos “quanta” 
de Max Planck à física 
clássica. Segundo seu “mo
delo”, o átomo só irradia 
energia quando passa de 
uma órbita estacionária para 
outra de seu próprio sistema 
e de mais alta energia. De 
volta à Dinamarca em 1940, 
retirou-se em 1943, quando 
da ocupação alemã; refugiou- 
se na Inglaterra, transferin
do-se depois para os EUA, 
onde participou ativamente 
das pesquisas em Los^ Ala
mos sobre a bomba atômica. 
Terido recebido em^ 1922 o 
prêmio Nobel de física, 35 
anos depois seria distinguido 
com o prêmio Átomos para 
a Paz. Deixou diversas obras 
sobre teoria atômica, todas 
importantes.

Boiardo (Matteo Maria)

Poeta italiano (Scandiano, 
1441 — Reggio Emilia, 
1 4 9 4 ). Ainda criança foi le
vado para Ferrara, junto à 
família de sua mãe, onde 
teve incentivado seu talento

V. Bolívar, Enciclopédia 
Abril (vol. II).

Boltzmann (Ludwig)

Boccioni, Umberto 
— Boltzmann, 
Ludwig



Regeu a cátedra de matemá
tica em Viena e a de físicà 
experimental e teórica em 
Graz. Ao iniciar seu traba
lho científico, Boltzmann 
procurou explicar a segunda 
lei da termodinâmica (lei da 
entropia) segundo a teoria 
atômica da matéria. Mostrou 
que essa lei poderia ser com
preendida, pela combinação 
de leis da mecânica, se apli
cada aos movimentos dos 
átomos, com a teoria da pro
babilidade. Dessa forma, tor
nou claro que a segunda lei 
é essencialmente estatística e 
que um sistema chegará a 
um estágio de equilíbrio ter
modinâmico por este ser o 
mais provável. Além de seus 
trabalhos sobre estatística 
mecânica, Boltzmann reali
zou importantes contribui
ções à teoria cinética dos ga
ses e ao conhecimento das 
relações entre entropia e 
probabilidade. Foi dos pri
meiros a dar importância 
ao eletromagnetismo.

Bolyai (Janos)

Matejnático húngaro (Cluj,
1802 — Târgu-Mures, 1860). 
Discípulo do matemático ale
mão Karl Gauss, estudou na 
Universidade de Viena. Em
1823 terminou o esboço da 
obra que seria publicada em 
1831 com o título de “Ciên
cia Abstrata do Espaço”. 
Nesse livro, apresentou uma 
teoria cçmpleta, coerente e 
sistemática, que não fazia 
uso do postulado das para
lelas de Euclides. Além dis
so, provou a impossibilidade 
de se demonstrar esse postu
lado, que é uma hipótese da 
qual a geometria pode pres
cindir. Mas não somente 
Gauss já  havia antecipado 
essa descoberta, como outro 
cientista, Lobachevsky, inde
pendentemente de Bolyai, 
havia publicado um sistema 
análogo em 1829. Devido a 
isso, a descoberta da geome
tria não-euclidiana é atribuí
da a Lobachevsky.

Bolzano (Bemhard)

Filósofo, teólogo e matemá
tico tchecoslovaco (Praga, 
1781 — id., 1848). Sacerdo
te e professor universitário, 
foi afastado do ensino èm 
1820 por problemas com o 
ambiente teológico conserva
dor. Deixou inúmeras obras, 
várias das quais colocadas 
no índex da Igreja e só pu
blicadas postumamente. In- 
clüi-se entre estas seu mais 
importante livro, “Sobre o 
Grande Estado”, editado

apenas em 1932. Outros: 
“Razões para a Imortalida
de da Alma” (1826), “Auto
biografia” (1836), “Doutrina 
da Ciência” (1837) e “Para
doxos do Infinito” (1839). 
Sua posição filosófica está 
ligada ao pensamento ale
mão pré-crítico, principal
mente ao de Leibniz e Her- 
bart no retorno crítico à 
•metafísica, em oposição ao 
criticismo de Kant e ao 
idealismo pós-kantiano. Nes
sa linha de pensamento, che
gou à demonstração racional 
da imortalidade da alma. O 
aspecto mais característico 
de sua filosofia é o tema de 
abertura intencional do co
nhecimento e da razão para 
o campo supranatural e me
tafísico. Importância especial 
tem também a matemática de 
Bolzano, que se fundamenta 
em princípios lógicos de va
lor absoluto. Além de estu
dar os problemas do funda
mento lógico e metodológico 
da matemática, ele deixou 
notáveis contribuições a essa 
ciência. Alguns de seus ma
nuscritos (entre èles, “Anti- 
Euklid” e “Miscellanea Ma- 
thematica”) estão arquivados 
atualmente na Biblioteca N a
cional Austríaca, em Viena, 
inclusive diversos trabalhos 
deixados incompletos.

Bombelli (Rafael)

Matemático italiano (Bolo
nha, 1526 — id., 1572). É 
provável que tenha nascido 
em Borgo Panigale, localida
de próxima de Bolonha, on
de vivia sua família. Exerceu 
grande parte de sua atividade 
como matemático na cidade 
de Bolonha. Estudou os ma
temáticos gregos, principal
mente Diofanto; é célebre 
principalmente por sua “Ál
gebra”, escrita por volta de 
1550. A obra original incluía 
cinco volumes, dos quais 
apenas três foram publicados 
(1572); o manuscrito comple
to somente veio a ser conhe
cido em 1929. A “Álgebra” 
de Bombelli exerceu profun
da influência e constituiu um 
dos textos fundamentais pa
ra o estudo da matéria, até 
os tempos de Leibniz. Sua 
sistemática, a introdução de 
abreviações no vocabulário 
algébrico e os procedimen
tos construtivos e demonstra
tivos essencialmente analíti
cos representam um grande 
passo no sentido da ciência 
matemática moderna. A ele 
se deve a introdução dos nú
meros complexos e o desen
volvimento da teoria das 
equações do quarto grau.

Bonifácio VIII (Benedetto 
Gaetani)

Papa (Anagni, c. 1235 — 
Roma, 1303). Cardeal em 
1281, foi eleito papa no ano 
de 1294 em seguida à abdi
cação de Celestino V. Pos
suidor de temperamento 
enérgico e intransigente, 
pretendeu restabelecer os 
princípios postulados por 
Inocêncio IV, papa de 1243 
a 1254, que afirmavam a 
supremacia do poder univer
sal da Igreja sobre os Esta
dos nacionais. Essa atitude 
levou-o a graves conflitos na 
Itália, depois com o impera
dor da Alemanha, e final
mente com Filipe, o Belo, 
rei da França. Para impedir 
este último de lançar impos
tos extraordinários sobre o 
clero e os bens da Igreja, 
Bonifácio VHI escreveu a 
bula “Clericis Laicos” (1296), 
e depois “Ausculta Fili” 
(1301), para a qual chegou 
mesmo a convocar um con
cílio em Roma. Diante da 
resistência de Filipe, o Belo, 
apoiado pelos Estados Ge
rais, em submeter-se ao pa
pado, Bonifácio V III publi
cou em 1302 uma nova bula, 
intitulada “Unam Sanctam”, 
que afirmava o poder da 
Santa Sé sobre todos os ho
mens — inclusive os reis. 
Filipe replicou com um ape
lo ao concílio geral; mandou 
à Itália o legislador francês 
Nogaret para que embargas
se Bonifácio VIII, ajudado 
pelos Colonna, inimigos do 
papa. Apoderaram-se de 
Anagni, residência pontifi
cal, e durante o cerco o 
papa foi ferido. O povo de 
Anagni reagiu e expulsou os 
franceses, resgatando o papa, 
que faleceu um mês depois.

Bonnard (Pierre)

Pintor francês (Fontenay- 
aux-Roses, 1867 — Le Can- 
net, 1947). Iniciou estudos 
de direito por volta de 1885, 
abandonando-os mais tarde 
para dedicar-se inteiramente



à pintura. Juntamente com 
Maurice Denis, Paul Ran- 
son e Paul Sérusier, inte
grou o grupo “Nabis” (do 
hebraico “nebiim” =  profe
tas). Influenciados por Gau- 
guin, expuseram no Salão 
dos Independentes; Bonnard 
realizou nessa época uma 
série de ilustrações para a 
“Révue Blanche” e trabalhou 
em teatro como cenógrafo e 
figurinista. Afastando-se das 
teorias místicas e simbolis- 
tas do grupo e liberto da in
fluência de Gauguin, passou 
a interessar-se pelas estam
pas japonesas, que viriam a 
influenciar largamente seu 
trabalho. Em 1899 seriam 
publicadas suas doze estam
pas sobre aspectos da vida 
de Paris, e logo depois ilus
trações para obras de escri
tores como André Gide, Ju- 
les Renard, Verlaine e ou
tros, além de 151 litografias 
para “Daphnis et Chloé” de 
Longus Professor da Aca
demia Ranson (1906), foi no
meado em 1926 membro do 
júri da Fundação Carnegie, 
nos EUA. Bonnard, conside
rado o último pintor da es
cola impressionista, ampliou 
os limites desse estilo de 
pintura através de uma ex
pressão do sentimento poéti
co da vida. Outras obras: 
“O Menino e seu Cão” 
(1932), “Nu no Banho”
(1937), “Auto-retrato” (1945).

Boole (George)

Matemático e lógico inglês 
(Lincoln, 1815 — Cork, 
Irlanda, 1864). Filho de um 
comerciante, realizou os pri
meiros estudos em sua pró
pria cidade; sua formação in
telectual, porém, foi pratica
mente autodidata. Aos de
zesseis anos passou a lecio
nar; aos 24 anos publicou 
seu primeiro trabalho mate
mático, referente a transfor
mações analíticas. Em 1847 
apareceu seu estudo “A Aná
lise Matemática da Lógica”, 
onde buscou a aplicação de 
métodos matemáticos à ló
gica. Todavia, Boole veria

este trabalho como uma ex
posição imperfeita de seu 
sistema lógico: em 1854 pu
blicaria “Uma Investigação 
sobre as Leis do Pensamen
to”, onde aprofunda seus 
pontos de vista sobre a ma
téria. Em 1849 havia sido 
indicado para lecionar mate
mática no Queen’s College, 
em Cork, ali permanecendo 
a té  sua morte, quinze anos 
depois. Além de dois traba
lhos matemáticos, “Tratado 
das Equações Diferenciais” 
(Cambridge, 1859) e “Cál
culo de Diferenças Finitas” 
(Cambridge, 1860), deixou 
cerca de cinqüenta trabalhos 
publicados sobre matemáti
ca e teoria das probabilida
des, sendo que esses últimos 
foram coligidos e publicados 
sob o título de “Estudos de 
Lógiea e Probabilidades” 
(Londres, 1952), provocando 
extraordinário interesse.

Bopp (Franz)

Filólogo alemão (Mainz, 
1791 — Berlim, 1867). Estu
dou em Aschaffenburg, na 
Bavária. Em 1812 transferiu- 
se para Paris, onde realizou 
estudos de sânscrito. Em 
1816 publicou, em Frank
furt, “Über das Conjuga- 
tionssystem der Sanskritspra
che in Vergleichung mit Je
nem der Griechischen, Latei
nischen, Persischen und Ger
manischen Sprache” (“Sobre 
o Sistema de Conjugações 
no Sânscrito Comparado 
àqueles do Grego, Latim, 
Persa e Germânico”). Bopp 
procurava encontrar as ori
gens comuns de formas 
gramaticais ou inflexões no 
sânscrito, persa, grego, latim 
e alemão. Através de uma 
análise histórica dessas for
mas, aplicadas aos verbos, 
forneceu o primeiro material 
fidedigno para uma história 
comparada das línguas. No 
ensaio “Comparação Analí
tica do Sânscrito, Grego, La
tim, e Línguas Teutônicas”, 
publicado em 1820, estendeu 
a todas as partes da gramá
tica as análises que, em seu 
primeiro livro, só se preo
cupavam com o verbo. Rea
lizou uma edição crítica com 
traduções em latim do “Na- 
la e Damayanti” (Londres, 
1819), episódio do “Mahaba- 
ra ta”, livro sagrado dos hin
dus. Em 1821 foi indicado 
para a cadeira de sânscrito e 
gramática comparada em 
Berlim; no ano seguinte foi 
eleito membro da Real Aca
demia Prussiana. Publicou 
em 1827 “Ausführliches 
Lehrgebäude der Sanslcrita-

Sprache” (“Tratado Extensi
vo da Língua Sânscrita”). 
Entre 1833 e 1852 dedicou- 
se a uma gramática compa
rada que apareceu em seis 
partes sob o título de “Ver- 
gleichende Grammatik des 
Sanskrit, Zend, Griechischen, 
Lateinischen, Litanischen, 
Altslawischen, Gothischen, 
und Deutschen” (“Gramática 
Comparada de Sânscrita, 
Zend, Grego, Latim, Lituano, 
Eslavo, Gótico e Alemão”). 
Bopp tentou, nessa obra, 
descrever a estrutura original 
dessas línguas através de sua 
comparação, além de traçar 
suas leis fonéticas e investi
gar a origem de suas formas 
gramaticais.

Borba Gato (Manuel de)

Bandeirante brasileiro (São 
Paulo, 1628/1630 — Sabará, 
1718). Genro de Fernão 
Dias, substituiu-o após sua 
morte na direção da bandei
ra empenhada na busca de 
esmeraldas (1674/81). Nessa 
época chegou ao planalto 
paulista Dom Rodrigo de 
Castel Blanco, fidalgo espa
nhol nomeado comissário de 
minas pelo Rei Pedro II, de 
Portugal. Negando-se a acei
tar a autoridade real no pla
nalto, Borba Gato entrou em 
choque com Dom Rodrigo, 
e em 1682, após violenta 
discussão, um de seus ho
mens atirou o comissário 
real do alto de um penhasco. 
Obrigado a fugir, o bandei
rante dirigiu-se para além da 
Mantiqueira, no vale do São 
Francisco. Continuou suas 
explorações, até que conse
guiu descobrir ouro na região 
de Sabará, entre os rios 
Grande e Sapucaí (1693). 
Não revelou a ninguém o lo
cal da descoberta, esperando 
assim negociar o perdão da 
Coroa e conseguir autoridade 
sobre as jazidas. Artur de Sá 
e Menezes, governador do 
Rio de Janeiro, concedeu-lhe 
o perdão em tróca de novas 
explorações à procura de 
prata na serra de Sabara- 
baçu. Borba Gato não en
controu prata nem esmeraldas 
nessa região, mas descobriu 
ricos veios de ouro no rio 
das Velhas. Foi jguarda-mor 
(1700) desse distrito. Depois, 
nomearam-no tenente-general 
da região das minas, e obte
ve posse das terras do Ita
tiaia, além de ser encarrega
do de cobrar os “quintos do 
ouro”, de acordo com a le
gislação vigente. Foi várias 
vezes superintendente das 
minas do rio das Velhas e 
regiões próximas. Também
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foi incumbido da administra
ção das estradas. Após haver 
participado da Guerra dos 
Emboabas, Borba Gato mor
reu, aos noventa anos.

Borch, o Jovem 
(Gerald Ter)

Pintor holandês (Zwolle, 
1617 — Deventer, 1681). Foi 
aluno de seu pai, o pintor 
Gerald Ter Borch, o Velho, 
e depois de Pieter Molijn, 
em Haarlem. Após haver 
passado algum tempo na In
glaterra e na Itália, estabele
ceu-se em Amsterdam, onde 
começou a interessar-se por 
cenas da vida popular. Poste
riormente iria tornar-se 
mestre na reprodução de ves
timentas de seda e de cetim, 
colocadas sobre delicados 
fundos cinzentos como se as 
imagens saíssem de sonho. 
Seus retratos são considera
dos entre os melhores da 
época. Sua técnica de pin
tura, extremamente refina
da, exigia-lhe grande soma 
de trabalho, aliada a muita 
paciência. Entre as criações 
de Borch, o Jovem, desta
cam-se: “Jogadores de Car
tas”, “O Despacho”, “A Li
ção de Leitura”, é, em for
mato pequeno, “A Paz de 
Münster” (1648).

Borges (Abílio César)

Médico e educador brasilei
ro (Minas do Rio das Con
tas, BA, 1824 — Rio de Ja
neiro, GB, 1891). Realizou 
os primeiros estudos na ci
dade natal, transferindo-se 
para Salvador em 1838, onde 
completou o curso secundá
rio. Em 1841 inscreveu-se na 
Faculdade de Medicina da 
Bahia; indo para o Rio de 
Janeiro, doutorou-se em 
1847. Nessa época iniciou 
sua colaboração no “Arquivo 
Médico Brasileiro”, no “Jor
nal do Comércio” e na ga
zeta oficial. Membro do Ins
tituto Histórico e Geográfi
co Brasileiro, do Conservató
rio Dramático e da Imperial 
Sociedade Amante da Instru
ção, fundou o Instituto Lite
rário da Bahia. Em 1853 foi 
eleito vereador e presidente 
da Câmara da Vila da Bar
ra, e logo depois diretor-ge- 
ral de estudos da Província. 
Fundou o Ginásio Baiano 
(1858), dirigindo-o durante 
catorze anos; transferiu-o de
pois para a corte, com o no
me de Colégio Abílio, consi
derado escola-modelo na 
época. Em 1881 fundou um 
terceiro colégio, em Barba- 
cena (MG), recebendo nesse

mesmo ano o título de barão 
de Macaúbas. Quando da 
Guerra do Paraguai, organi
zou a suas custas o batalhão 
dos zuavos baianos. Anties- 
cravagista, fundou em Salva
dor “O Abolicionista”, pri
meiro jornal brasileiro a de
fender a causa d.a libertação 
dos negros. Abílio Césai 
Borges foi o precursor do li
vro didático no Brasil e o 
primeiro educador a abolir 
os castigos corporais na es
cola. Deixou, entre outras: 
“Epítome de Gramática Por
tuguesa” (1860), “Gramática 
Francesa” (1860), “Geogra
fia Física” (1863), “ 1°, 2°, 
3,°, 4.° e 5.° Livros de Lei
tura” (1860/90).

Borges (Jorge Luís)

V. Borges, Enciclopédia 
Abril (Vol. II).

Borges de Medeiros 
(Antônio Augusto)

Estadista brasileiro (Caçapa- 
va do Sul, RS, 1863 — Por
to Alegre, RS, 1961). Seu 
pai, membro do Ministério 
Público, estava constante
mente mudando de Estado. 
Por isso, Borges de Medeiros 
fez seus primeiros estudos 
em Pouso Alegre, Minas Ge
rais. Completou o prepara
tório no Rio Grande do Sul, 
entre 1878 e 1880. Em 1881 
seguiu para São Paulo, ma
triculando-se na Faculdade 
de Direito do Largo de São 
Francisco. Diplomou-se no 
Recife. De volta ao Rio 
Grande do Sul, passou a 
advogar em Cachoeira, in
gressando logo depois no 
Partido Republicano. Procla
mada a República, foi eleito 
para a Constituinte. Em 
1892, quando da organiza
ção do Superior Tribuna] de 
Justiça do Estado, foi esco
lhido para desembargador, 
cargo ao qual renunciou 
pouco depois por considerá-

lo incompatível com sua ati
vidade política. Em 1897 
assumiu pela primeira vez a 
presidência do Estado. Reali
zou importante administra
ção, deixando um código de 
processo penal, de sua auto
ria. Com a morte de Júlio 
de Castilhos (1903), tornou- 
se chefe do Partido Republi
cano. Voltou ao poder em 
1913. Governou ainda no pe
ríodo de 1918 a 1923, tendo 
de enfrentar forte oposição a 
sua administração. A situa
ção descambou em levante 
armado, liderado por Assis 
Brasil. Apoiou a Revolução 
de 1930 e, embora formal
mente afastado da política, 
deu sua adesão também à 
Revolução Constjtucionalista 
de 1932, sendo preso e con
finado no Recife. Em 1934 
foi anistiado e voltou ao Rio 
Grande do Sul.

Borgia (César)

Político italiano (?, 1476 — 
Mendavia, Navarra, 1507). 
Filho mais moço de Rodri
go Borgia, futuro Papa Ale
xandre VI. Foi feito arce
bispo de Valência, aos dezes
seis anos, por seu pai. Dedi
cou-se, através de meios vio
lentos,. à retomada da região 
da Romanha aos feudatários 
da Santa Sé, tendo sido em 
1501 nomeado duque da Ro
manha por Alexandre VI. 
Para se desvencilhar de seus 
principais inimigos, convi
dou-os para o castelo de Si- 
nigaglia, onde foram fria
mente assassinados. Depois 
da morte de Alexandre VI, 
foi preso pelo Papa Júlio II 
e obrigado a liberar todas as 
suas fortalezas. Libertado 
cinco meses depois, foi para 
Nápoles com um salvo-con
duto para o vice-rei, mas é 
preso novamente. Conseguin
do fugir, procurou a prote
ção do rei de Navarra, com 
cuja irmã havia casado. Fei
to comandante do exército 
do cunhado, morreu duraji- 
te o assédio de Viana.



Borgia (Lucrécia)

Nobre italiana (Roma, 1480
— Ferrara, 1519). Com  ape
nas onze anos, tornou-se noi
va de um nobre de Valença, 
mas o casamento malogrou. 
Em 1492 seu pai conseguiu 
alçar-se ao trono de papa, 
com o nome de Alexandre
VI. A mão de Lucrécia, en
tão, foi dada ar João Sforza, 
como penhor da aliança en
tre essa poderosa família de 
Milão e a Santa Sé. France
ses e espanhóis lutavam, nes
sa época, pela hegemonia 
dentro da Itália, dividida em 
pequenos principados. Os 
Sforza alinhavam-se entre os 
partidários da França. Em 
1498, anulado seu matrimô
nio anterior, Lucrécia casou- 
se com Afonso, sobrinho do 
rei de Nápoles, da dinastia 
espanhola de Aragão. E des
sa vez a aliança política tor
nou-se uma ligação de amor: 
as maneiras simples e afe
tuosas de Afonso (que tinha 
apenas dezessete anos) encan
taram Lucrécia, cansada de 
não ser mais que um instru
mento político de seu pai. 
Em agosto de 1500, Afonso 
foi estrangulado: Alexandre 
VI procurava uma reaproxi- 
mação com os franceses a 
fim de reforçar sua posição 
na Itália. A formosa viúva 
tornou-se então a mulher de 
Afonso d’Este, da cidade de 
Ferrara (1501). No início da 
década seguinte, a Itália foi 
devastada por terrível guer
ra. O novo pontífice, Júlio
II, decidiu expulsar os fran
ceses do país. Ferrara aliou- 
se aos inimigos do papa, e, 
enquanto seu marido comba
tia, Lucrécia permaneceu à 
testa do governo da cidade. 
Hipotecou suas jóias, pro
curando dinheiro para mino
rar o sofrimento da região, 
num esforço desesperado.

Borgognone 
(Ambrogio da Fossano)

Pintor italiano (Fossano, 
1455 — id., 1523). Borgogno
ne foi citado pela primeira 
vez em 1481 entre os pinto
res da Escola de Milão. Es
tudante na universidade dos 
pintores de Milão, Borgogno
ne (cujo nome real era Am
brogio di Stefano) foi discí
pulo de Vincenzo Foppa, que 
influenciou sua obra de mo
do marcante, constituindo, 
ambos, os maiores represen
tantes da pintura lombarda, 
antes de Leonardo da Vinci. 
Em 1495, Borgognone já era 
um artista famoso. Em seus 
quadros podem-se notar a 
côr harmoniosamente distri
buída e um notável sentido 
de paisagem. Notabilizou-se 
por sua decoração do mos
teiro de Certosa, em Pavia.

Bóris (Feodorovitch) 
Godunov

Czar da Rússia (?, 1551 — 
Moscou, 1605). Descendente 
da nobreza tártara (nome da
do pelos russos aos turcos- 
mongóis da Ásia central), que 
tinha servido aos imperado
res russos desde o século 
XIV, Bóris prestou serviços 
a Ivã, o Terrível. Este casou 
seu filho e herdeiro Feodor 
com a irmã de Bóris. E, sob 
o reinado do fraco e doente 
Feodor (1584/98), Bóris 
exerceu a regência e empe
nhou-se em enfraquecer a 
aristocracia, assegurando pa
ra tanto o apoio da Igreja 
Ortodoxa. Acredita-se mes
mo que, em 1591, tenha 
mandado matar o irmão e 
legítimo herdeiro de Feodor, 
Dimitri Ivanovitch. Com a 
morte de Feodor I, em 1598, 
Bóris foi eleito czar pelo 
Vemste-Sobor (espécie de 
Assembléia Nacional). Sobe
rano progressista, fundou es
colas que contaram com pro
fessores franceses e alemães. 
Fixou os camponeses à terra, 
e enfrentou a Suécia, a Tur
quia e a Polônia, que preten
diam aproveitar-se do enfra
quecimento do Estado russo 
nesse período de obscureci
mento. No fim do reinado 
de Bóris uma grande escas
sez de alimentos tomou conta 
da Rússia. E em 1604, um 
falso Dimitri, reclamando o 
trono, invadiu o país. Bóris 
morreu no ano seguinte, dei
xando o governo a seu filho, 
Feodor II. A criança foi 
massacrada três meses depois 
pelos adeptos do usurpador, 
que se tornou então czar.

Borodine 
(Aleksandr Porfirievitch)

Compositor russo (São Pe- 
tersburgo, 1833 — id., 1887). 
Era filho natural do príncipe 
Ghedeanov e de uma sim
ples camponesa. Para evitar 
embaraços, seu pai mandou-o 
registrar como filho de um 
dos criados, Porfiry Borodi
ne, de onde veio seu nome. 
Formou-se em 1855 na Aca
demia de Medicina e Cirur
gia de São Petersburgo, vin
do a tornar-se, mais tarde, 
assistente da cadeira de quí
mica nessa mesma faculdade. 
Desde criança sentiu-se atraí
do também pela música, 
tendo composto uma polca 
com apenas nove anos. Mais 
tarde, ingressaria no famoso 
Grupo dos Cinco da música 
russa (completado por Mus
sorgsky, César Cui, Bala
kirev e Rimsky-Korsakov), 
cuja meta era preservar o 
nacionalismo musical de in
fluências indesejáveis. De
senvolvendo múltiplas ativi
dades, Borodine não teve 
muito tempo para dedicar- 
se, como desejava, à música. 
Deixou poucas obras (várias 
das quais foram completadas 
por seus colegas), destacan
do-se entre elas a ópera 
“Príncipe Igor” (terminada 
por Rimsky-Korsakov e Gla
zunov), a “Sinfonia n.° 2 
em Si Menor” (1876) e “Nas 
Estepes da Ásia Central” 
(poema sinfônico, 1880).

Borromeu (São Carlos)

Religioso italiano (Arona, 
1538  — Milão, 1584). So
brinho do Papa Pio IV, fez 
estudos de direito canônico 
e foi feito cardeal aos 22 
anos. Pouco tempo depois 
o pontífice designou-o arce
bispo de Milão e secretário 
de Estado papal. Muito jo
vem, Carlos era uma impor
tante figura política da
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Igreja Católica. Tomou parte 
ativa no movimento da 
Contra-Reforma, participan
do do concílio de Trento 
(1545/63). Após a morte de 
Pio IV, dediçou-se a aplicar 
em sua diocese os princípios 
aprovados pelo concílio. Em 
1576, quando Milão foi pre
sa de peste, dirigiu os ser
viços sanitários da cidade, 
cuidando pessoalmente dos 
doentes e ajudando a en
terrar os mortos. Seus tra
balhos de fortalecimento da 
Igreja desagradaram muitos 
dos grandes senhores, que 
temiam ver o  poder civil 
encampado pelo espiritual. 
Mas Carlos Borromeu, ten
do o apoio do papado, ven
ceu essa oposição. Foi ca
nonizado em 1610.

Borromini (Francesco 
Castelli, dito)

Arquiteto italiano (Bissone, 
1599 — Roma, 1667). Jun
tamente com Bernini, foi um 
dos mais autorizados defen
sores do Barroco. Mestre 
desse estilo, foi Borromini 
quem imaginou ás colunas 
bojudas, os arcos de abóba
da quebrados, as vòlutas 
invertidas, as balaustradas às 
avessas, etc., de que as igre
jas de Roma oferecem exem
plos. Rompendo definitiva
mente com a arquitetura 
do Renascimento, Borromini 
movia, desdobrava e altera
va os elementos clássicos 
com absoluta liberdade. Sua 
arte consistiu em fazer com 
que a luz penetrasse nas con
cavidades e ondulações de 
sua arquitetura, filtrá-la atra
vés de recortes, esfumá-la 
nos relevos e jogar com cla- 
ridades de maneira que as 
formas se animassem. Entre 
suas realizações mais famo
sas, contam-se a Igreja de 
Santa Inês (Praça Navona, 
1653/57), Igreja de Santo 
Ivo da Sabedoria (1642/60), 
Igreja de São Carlos das 
Quatro Fontes (1634/44). 
Intransigente e quase sem

pre desprezado por seus 
contemporâneos, Borromini 
foi um homem torturado, 
cuja paixão se exprimiu em 
suas obras. Preso de pro
funda melancolia, suicidou-se 
durante uma crise nervosa.

Bosch (Hieronymus van 
Aeken)

V. Bosch, Enciclopédia Abril 
(Vol. II).

Bossuet (Jacques-Benigne)

Político, filósofo e religioso 
francês (Dijon, 1627 — Pa
ris, 1704). Tonsurado aos 
oito anos, foi aluno dos je
suítas de Dijon e depois con
tinuou seus estudos em Pa
ris. Durante dez anos 
(1642/52) estudou filosofia e 
teologia, distinguindo-se na 
oratória, obtendo inclusive 
permissão para presenciar as 
tragédias de Corneille, com 
as quais pôde aprender a 
arte da declamação. Com 
pletando sua formação reli
giosa, foi ordenado padre e 
fixou-se em Met, onde rece
beu nomeação parà um car
go eclesiástico. Em 1959 vol
tou a Paris, onde ganharia 
grande reputação por seus 
sermões, panegíricos de san
tos e orações fúnebres de 
membros da alta nobreza. 
Em 1669, Luís XIV no
meou-o bispo de Condom. 
A oração fúnebre da jovem 
rainha da Inglaterra valeu- 
lhe a proteção do rei fran
cês, que o empregou como 
preceptor do delfim. Mem
bro da Academia Francesa 
desde 1671, acabou a edu
cação do herdeiro da Coroa 
francesa em 1681, sendo no 
mesmo ano designado, por 
Luís XIV, bispo de Meaux. 
Sua grande preocupação des

sa .época era combater ou 
converter os protestantes. 
Os últimos anos de sua vida 
foram dedicados sobretudo 
a criticar o “quietismo”, 
tendência religiosa já conde
nada pela Igreja. Em seu 
“Discurso sobre a História 
Universal”, Bossuet afirma 
que a história é produto dos 
desígnios da Providência. O 
objetivo da obra é defender 
o princípio da ordem e a 
legitimidade dos poderes es
tabelecidos. A monarquia, se
gundo o autor, constitui a 
forma de governo mais an
tiga, mais natural e mais 
comum. Apesar de jamais 
haver escrito uma obra es
pecificamente política, por 
seus livros pedagógicos (“Po- 
litique Tirée des Propres 
Paroles de l’Écriture Sainte” 
e “Discours sur 1’Histoire 
Universelle”), compostos para 
a educação do delfim, entre
1670 e 1680, Bossuet pode 
ser colocado entre os grandes 
teóricos do absolutismo. 
Também em suas obras con
tra os protestantes (“His- 
toire des Variations des 
Êglises Protestants” e “Six 
Avertissements aux Protes- 
tants”, escritas entre 1688 e 
1691) ou contra os quietis-
tas (‘‘Relation sur ie Quiè-
tisme”), a idéia central é a 
de que o respeito à tradição 
e a confiança na providên
cia divina devem conduzir 
os homens à submissão to
tal à autoridade do gover
nante. Bossuet foi também 
o maior pregador de seu 
tempo, e, por seu estilo, está 
entre os grandes represen
tantes do classicismo literá
rio. Sua personalidade in
fluenciou toda a vida reli
giosa do século X V Itt

Botta (Paul Émile)

Arqueólogo francês de ori
gem italiana (Turim, 1802
— Achères, 1870). Filho do 
historiador Carlos Botta, po
lítico republicano que lutou 
a favor da queda de Napo- 
leão, Émile estudou medicina, 
entrando, em 1830, para o 
serviço de Maomé Ali. Na 
Alexandria foi nomeado^ côn
sul, viajando para Iêmen, 
Mossul, Jerusalém e Trípoli. 
Escavando Carsabad ■ em 
1843, descobriu o palácio do 
rei assírio Sargão I, ressus
citando os primeiros monu
mentos da civilização assíria. 
Dedicou grande parte de seu 
trabalho aos estudos da es
crita assíria, mas apenas 
depois das descobertas de 
Longpérier é que constatou



o caráter- silábico das inci
sões cuneiformes. Escreveu: 
“Memória sobre a Escrita 
Cuneiforme Assíria” (1848) 
e “Monumentos de Nínive” 
(1849/51).

Botticelli (Alessandro)

V. Botticelli, Enciclopédia 
Abril (Vol. II).

Boucher de Crèvecoeur de 
Perthes (Jacques)

Arqueólogo francês (Rethel, 
1788 — Amiens, 1868). Fun
cionário da aduana de Ab
beville, em suas horas de fol
ga fazia pesquisas arqueoló
gicas nas redondezas. Por 
volta de 1830 encontrou, em 
meio ao pedregulho do vale 
do rio Sena, pedras que na 
sua opinião revelavam sinais 
de terem sido trabalhadas 
por mão humana. Mas .so
mente muitos anos depois 
comunicou ao mundo suas 
descobertas. Suas obras “An
tiguidades Célticas e Antedi- 
luvianas” (1847) e “Do Ho
mem Antediluviano e suas 
Obras” (1860), jia s  quais afir
mava a existência de um 
tipo de homem contem
porâneo de grandes espécies 
animais desaparecidas, des
pertaram vivos debates. Sua 
principal descoberta^ foi um 
maxilar humano fóssil, em 
Moulin Quingnon, em 1863.

Boudin (Eugène-Louis)

Pintor francês (Honfleur,
1824 — Deauville, 1890). 
Dono de uma livraria no 
Havre, Boudin pintava nas 
horas vagas e expunha os 
quadros na vitrina de sua li
vraria. Jean François Millet 
descobriu seu talento, encora
jando-o a se dedicar exclusi
vamente à pintura. Após 
algumas viagens para a Bél
gica, Holanda e norte da 
França, sempre fascinado 
pelo mar e pelos grandes 
espaços, Boudin retornou 
para a costa normanda, não 
a abandonando mais, salvo 
em 1895, quando visitou a 
Côte d’Azur e Veneza. No 
Havre, conheceu Monet, 
Jongking e Coubert, que 
exerceriam sobre ele decisiva 
influência. Pintando o céu 
e as águas da Mancha, as 
transparências da atmosfera 
e as nuanças da luz que co
munica ao mar sutis cintila
ções, Boudin esboçou a re
volução impressionista. Lar
gamente representado no 
Museu do Impressionismo 
(em Paris) e nos museus do

Havre e de Honfleur, Boudin 
legou ao “Cabinet” mais de 
6 000 croquis, pastéis e aqua
relas. Algumas de suas obras 
estão no Museu Nacional de 
Belas-Artes do R. de Janeiro.

Boulez (Pierre)

V. Boulez, Enciclopédia 
Abril (Vol. II).

Bourdelle (Antoine)

Escultor, pintor e desenhista 
francês (Montauban, 1861
— Vésinet, 1929). Aluno de 
Jean Alexandre Faguière e 
de Jules Dalou, dois expoen
tes dá escultura naturalista 
na França, Bourdelle tornou- 
se depois discípulo de Rodin. 
Com esse mestre, tentou des
cobrir nos estilos aflcaicos da 
Grécia e da arte românica o 
segredo da estabilidade arqui
tetônica. Pretendendo a for
ça e a grandiosidade, estudou 
apaixonadamente as técnicas 
dos escultores antigos, mas 
não conseguiu libertar-se de 
certa grandiloqüência for
mal. Seus primeiros sucessos, 
o “Beethoven” com os cabe
los ao vento e '“Hércules 
Arqueiro” (1909), são ape
los endereçados à multidão. 
O “Monumento aos M ortos” 
de M ontauban (1902) apre
senta, também, exagerado 
movimento. Influências dire
tas da arte românica fazem- 
se sentir na “Virgem da 
Alsácia” ; no “Mickiewicz 
Caminhando” percebe-se a 
inspiração romântica (1928). 
São famosos seus retratos 
de personalidades da época, 
que lhe asseguraram sólido 
renome: Anatoíe France, 
James Frazér e outros.

Boutroux (Étienne Émile 
Marie)

Filósofo francês (Montrouge,
1845 — Paris, 1921). Em 
1865 entrou na Escola N or
mal Superior. Estudou com 
afinco a obra de Kant. 
Quando voltou sua atenção 
para a ciência, percebeu que 
as causas mecânicas não 
eram suficientes para expli
car os fenômenos. Os en
saios que escreveu enquanto 
estudante pretendiam . de
monstrar as limitações das 
explicações de mudanças 
nos fenômenos através das 
suas relações analíticas (teo
ria das descontinuidades). 
Passou o ano de 1869 estu
dando na Alemanha, princi
palmente em Heidelberg. Em
1871 foi indicado para pro
fessor em Caen e comecou a 
trabalhar em sua tese para

doutorado, que versava so
bre o determinismo e suas 
relações com as ciências fí
sicas e morais. Após obter o 
título de doutor (1874), foi 
designado para lecionar na 
Universidade de Montpellier 
e depois em Nancy. Partiu 
depois para Paris, onde en
sinou na Escola Normal Su
perior (1877/86) e depois na 
Universidade de Paris. Foi 
eïeito para a Academia de 
Ciências Morais e Políticas
(1899) e para a Academia 
Francesa em 1914. Nesse 
mesmo ano efetuou uma 
longa viagem de conferên
cias visitando a Inglaterra, a 
América, a Bélgica e a Ale
manha. Os anos de guerra e 
a morte da esposa em 1919 
contribuíram para piorar o 
estado de saúde do filósofo, 
já bastante abalado. Deixou 
as obras: “De la Contingen
ce des Lois de la Nature” 
(1874); “De l’idée de Loi 
Naturelle dans la Science et 
la Philosophie Contemporai
nes” (1895); “Science et Re
ligion dans la Philosophie 
Contemporaine” (1908).

Boyle (Robert)

Cientista e filósofo inglês 
(Lismore, 1627 — Londres, 
1691). Quando criança, 
aprendeu latim e francês e 
aos oito anos foi enviado à es
cola de Eton. Em 1638 par
tiu para uma viagem com 
seu tutor francês. Visitando 
a Itália em 1641, passou o 
inverno desse ano em Flo
rença, estudando a obra de 
Galileu. De volta à Ingla
terra em 1644, Boyle lançou- 
se ao estudo e à pesquisa 
científica. Pouco tempo de
pois passou a fazer parte do 
grupo de estudiosos conhe
cido como “o colégio invi
sível”, que se dedicava ao 
estudo da “nova filosofia” 
(ou seja: a ciência experi
mental). Esses cientistas 
tinham reuniões eitf Londres 
e às vezes em Oxford (para

Borromini, 
Francesco Castelli, 
dito — Boyle, 
Robert



onde Boyle mudou-se em 
1654). Quando leu sobre as 
investigações a respeito de 
bombas de ar, resolveu 
pesquisar o assunto. Com o 
resultado de seu trabalho, a 
“máquina boyleana” ou 
“máquina pneumática”, ter
minada em 1659, começou 
uma série de experimentos 
que tinham como finalidade 
descobrir as propriedades do 
ar. Em 1660 publicou uma 
obra onde expunha o resul
tado de suas pesquisas. En
tre os críticos dos pontos de 
vista expostos na obra esta
va o jesuíta Franciscus 
Linus. Foi respondendo a 
suas objeções que Boyle 
enunciou a lei segundo a 
qual o volume de um gás 
varia em razão inversa à da 
pressão a que ele está sub
metido, mantendo-se cons
tante a temperatura (cha
mada lei de Boyle-Mariotte; 
Mariotte é o cientista fran
cês que em 1676 confirmou 
e tornou mais precisa a lei). 
Em 1663, o “colégio invi
sível” foi transformado na 
Sociedade Real de Londres 
para o Progresso do Conhe
cimento Natural e, na carta 
de incorporação outorgada 
pelo rei, Boyle foi nomeado 
membro do Conselho da 
associação. Em 1680 foi elei
to presidente da associação, 
mas recusou. Morreu em 
Londres, para onde havia 
transferido sua residência em 
1688. Além de dedicar-se à 
filosofia natural, Boyle inte
ressou-se por teologia.

Bradley (Francis Herbert)

Filósofo inglês (Chapham,
1846 — Oxford, 1924). Em 
1870 ganhou uma bolsa de 
estudos que findaria com 
seu casamento. Como nunca 
se casou e os termos da 
bolsa não exigiam que desse 
aulas, teve possibilidade de 
dedicar-se exclusivamente à 
leitura e redação de obras 
filosóficas. Seu primeiro tra

balho publicado foi o pan
fleto “As Pressuposições da 
Crítica Histórica” (Oxford, 
1874). Seguiram-se os “Estu
dos Éticos” (Londres, 1876), 
“Princípios de Lógica” (Lon
dres, 1883), e “Aparência e 
Realidade” (Londres, 1893). 
Escreveu também artigos 
para publicações filosóficas, 
alguns dos quais foram in
cluídos nos “Ensaios sobre 
a Verdade e a Realidade” 
e outros nos “Ensaios Reuni
dos” (Oxford, 1935). Em 
seus escritos, Bradley fez 
uma tentativa de conciliar o 
hegelianismo e o empirismo.

Bradley (James)

Astrônomo inglês (Sherborne, 
1693 — Chalford, 1762). 
Educou-se em Oxford. Suas 
primeiras observações foram 
feitas em Essex, sob a orien
tação de um tio, experimen
tado astrônomo. Nomeado 
sucessor de Edmund Halley 
como astrônomo real, em 
1742, dedicou-se ao estudo 
dos satélites de Júpiter e ao 
cálculo da órbita de alguns 
cometas. Mas sua descoberta 
mais importante foi efetua
da em 1728: a aberração da 
luz, isto é, a aparente so
breposição da posição das 
estrelas devida ao movimen
to orbital da Terra. Essa 
descoberta foi da máxima 
importância, pois constituía 
uma prova indiscutível, ainda 
que indireta, do movimento 
da Terra. A Bradley tam 
bém se deve a descoberta 
do movimento de mutação, 
isto é, a oscilação do eixo 
de um astro em torno de 
sua posição média.

Braga (Francisco)

Compositor e regente brasi
leiro (Rio de Janeiro, GB, 
1868 — id., 1945). Órfão 
aos oito anos, foi criado no 
Asilo de Meninos Desvalidos, 
onde estudou piano. Ingres
sou posteriormente no Con
servatório Imperial de Mú
sica, onde tez os cursos de 
clarineta, harmonia, contra
ponto e fuga. Em 1889 ins
creveu-se no concurso que 
o Governo Provisório havia 
instituído para escolher o 
novo “Hino da República”. 
O vencedor foi Leopoldo 
Miguéz, mas a composição 
de Braga despertou tamanho 
entusiasmo popular, que as 
autoridades resolveram pre
miá-lo com uma viagem de 
estudos à Europa. Em Paris, 
Francisco Braga foi aluno 
de Jules Massenet, que, en
tusiasmado com o talento

do rapaz, pediu ao governo 
brasileiro que lhe prorrogasse 
a. pensão por mais dois 
anos. Compôs, nessa época, 
duas de suas melhores obras 
sinfônicas: “Paysage” e “Cau- 
chemar”. Em 1896 foi para 
a^ Alemanha, fixando resi
dência em Dresden. Ali tra
vou contato com a obra de 
Wagner, de onde viria a 
influência em seus trabalhos 
seguintes. De volta ao Rio 
de Janeiro, foi nomeado 
catedrático de composição 
no Instituto Nacional de 
Música. Musicou os versos 
de Bilac para o “Hino à 
Bandeira” e deixou, ainda: 
“M arabá” (poema sinfônico); 
“Jupira” (ópera); “Episódio 
Sinfônico” ; e “Variações so
bre um Tema Brasileiro” .

Bragg (William Henry)

Físico inglês (Wigton, Cum
berland, 1862 — id., 1942). 
Fez seus primeiros estudos 
no King William’s College e 
no Trinity College de Cam
bridge. Desde cedo, revelou 
predileção pelo magistério. 
Não apreciava as palestras 
teóricas e dava muito valor 
didático à observação direta 
de uma experiência, um fe
nômeno real. Logo depois de 
formado, lecionou matemá
tica e física em Adelaide 
(Austrália), fazendo do en
sino sua atividade principal. 
Com quarenta anos de idade 
começou a interessar-se pela 
pesquisa. Seu primeiro tra
balho, datado de 1904, rela
ciona-se com as partículas 
alfa. Recebido com agrado, 
esse primeiro opúsculo esti
mulou-o a prosseguir nas 
atividades de pesquisa. Re
tornou à Inglaterra, e em 
1907 a Royal Society acei
tou-o como membro. Nesse 
mesmo ano, efetuou suas pri
meiras pesquisas sobre os 
raios X, ajudado pelo filho, 
William Lawrence. Bragg de
monstrou, depois de longa 
pesquisa, a natureza ondula
tória dos raios X, o que con
tribuiu para a elucidação do 
agrupamento de átomos e 
cristais. Essa descoberta va
leu a Bragg e ao filho o 
prêmio Nobel, que lhes foi 
concedido em 1915. Os resul
tados de suas pesquisas, prin
cipalmente sobre a radiati- 
vidade e cristalografia, fo
ram publicados pelo “Philo
sophical Magazine” e pelos 
“Proceedings of the Royal 
Society”. Escreveu também 
livros de divulgação cientí
fica: “O Mundo do Som”, 
“Da Natureza das Coisas” e 
“O Universo da Cor”.



Brahe (Tycho)

Astrônomo dinamarquês (Ska- 
ne, 1546 — Praga, 1601). 
Ainda jovem, manifestou sua 
vocação para os estudos 
astronômicos. Teve de ven
cer a resistência de sua fa
mília (membros da nobre
za sueca), que se opunha a 
sua dedicação à astronomia, 
chegando a enviá-lo para 
estudar direito nas universi
dades de Copenhague e Leip- 
zig. Apesar desses empeci
lhos, continuou a realizar 
progressos extraordinários em 
seus estudos de astronomia. 
Em 1563, observando uma 
conjunção de Júpiter e Sa
turno, notou que ás “Ta- 
bulae Prutenicae” continham 
erros consideráveis, o que o 
levou a idealizar e construir 
instrumentos destinados a 
aperfeiçoar as observações 
astronômicas. Após a morte 
de seu pai, em 1571, retor
nou a seu país, já renomado 
como astrônomo. Em no
vembro de 1572 observou 
uma nova estrela aparecida 
na constelação de Cassiopéia. 
Protegido pelo rei da D ina
marca, Frederico II, fundou 
um observatório na ilha 
de Ven. O trabalho astro
nômico realizado por Brahe 
durante os vinte anos que 
passou em seu observatório 
compreende uma série im
portante e completa de obser
vações, as mais exatas fei
tas até então. Em 1577 
observou um cometa e esta
beleceu que ele não poderia 
pertencer à atmosfera terres
tre, como se acreditava na 
época. Publicou um catálogo 
de 777 estrelas e um estudo 
sobre a Lua. Após a morte 
de Frederico II, foi aco
lhido na corte de Rodolfo
II, da Boêmia; publicou em 
Praga o tratado “Dos Triân
gulos Planos é Esféricos” . 
Deixou ainda “Introdução à 
Nova Astronomia”, “Segun
do Livro sobre as Recentes 
Aparições no Mundo Celes
te” (1588), “Mecânica da 
Nova Astronomia” (1598).

Por volta de 1599 estabele
ceu-se no Castelo de Benatèk, 
perto de Praga, onde foi 
acompanhado pelo jovem 
Kepler, que haveria de su
cedê-lo, retomando alguns de 
seus trabalhos.

Brahmagupta

Matemático e astrônomo in
diano (?, c. 598 — ?, c. 
665). Por volta de 628 pu
blicou “Brahmasphuta-sid- 
dhanta”, sistema astronômi
co em forma de versos, 
que contém capítulos de 
matemática, com soluções 
para equações determinadas 
e indeterminadas de primeiro 
e segundo grau, um estudo 
sobre quadriláteros cíclicos e 
regras de permutação. Outra 
obra de sua autoria é o 
“Khandakhadyaka”, impor
tante tratado de astronomia 
matemática. Essas duas obras 
exerceram notável influência 
sobre os matemáticos e astrô
nomos do Islão e, através 
deles, sobre estudiosos euro
peus. Brahmagupta é consi
derado um dos inventores 
dos números “árabes” .

Brahms (Johannes)

V. Brahms, Enciclopédia 
Abril (vol. II).

Braille (Louis)

Músico e professor francês 
(Coupvray, 1809 — Paris, 
1852). Tendo perdido a vi
são aos três anos, ingressou 
em 1819 no Instituto Nacio
nal dos Jovens Cegos, em 
Paris, para educar-se. Mais 
tarde, integrou o corpo do
cente dessa escola especiali
zada. Desenvolvendo seus 
dotes musicais, foi organis
ta de várias igrejas da ca
pital francesa. Em 1826 já 
havia desenvolvido e fez 
publicar seu “Sistema de Es
critura para Uso de Cegos”, 
alfabeto baseado em uma 
série de pontos em relevo, 
simetricamente dispostos, pa
ra ser interpretado através

do tato. Isso facilitou gran
demente o estudo e a adap
tação para seus discípulos 
não-videntes. Em 1834 criou 
também um sistema de no
tação musical, o qual sofre
ria modificações até 1922.

Brancusi (Constantin)

Escultor romeno (Pestisani- 
Gorji, 1876 — Paris, 1957). 
Aprendiz de marceneiro na 
Escola de Artes e Ofícios 
de Craiova, recebeu aos 
dezoito anos bolsa de es
tudos para a Escola de Be
las-Artes de Bucarest (1898). 
Em 1904 transferiu-se para 
Paris. Estudante da Escola 
de Belas-Artes, sofreu in
fluência de Rodin. Em 1906 
realizou sua primeira expo
sição. Convidado por Ro
din para trabalhar com ele, 
Brancusi recusou a oferta, 
preocupado em encontrar 
sua forma própria de ex
pressão artística. Rejeitando 
o naturalismo clássico, assim 
como influências impressio
nistas e cubistas, procurou 
eliminar o detalhe supérfluo 
e acessório para atingir uma 
forma primordial de escultu
ra. Em 1913 enviou cinco 
obras para o Armory Show 
de Nova York, e outras três 
para a Allied Artists Exhi- 
bition em Londres; no ano 
seguinte realizou mostra in
dividual em Nova York. 
Entre 1914 e 1918 executou 
uma série de esculturas em 
madeira, profundamente in
fluenciada pela arte primi
tiva, sobretudo a africana. 
Artista mundialmente conhe
cido a partir de 1925, con
tinuou indiferente a honras 
e recompensas, recusando, 
por exemplo, convites para 
participar das Bienais de 
Veneza e de São Paulo. Em 
1937 dirigiu-se para a índia 
a fim de supervisionar a 
construção (que não foi com
pletada) do Templo da Re
denção, cuja maqueta en- 
contra-se no Museu de Arte 
Moderna de Paris. Deixou 
também: “Princípio do Mun
do” (1924); “Mademoiselle 
Pogany” (1913/33); “Ca- 
riátide” (1914/18); “Espírito 
de Buda” (1937), etc.

Brandão (Raul Germano)

Escritor e jornalista portu
guês (Foz do Douro, 1867
— Lisboa, 1930). Em 1888 
ingressou na Escola Militar 
de Lisboa; promovido a al
feres e a tenente, reformou- 
se no posto de major, pas
sando então a dedicar-se 
inteiramente à literatura.

Bradley, Francis 
Herbert — Brandão, 
Raul Germano



Fundou na cidade do Porte 
o jornal literário “Correio 
da M anhã”, além de haver 
colaborado . em importantes 
periódicos como “O Dia”, 
“Século”, “República”, “Re
vista de Hoje”. Membro da 
Academia de Ciências de 
Lisboa, muitas de suas 
obras traduzidas ganharam 
fama em toda Europa e na 
América. Escreveu “Impres
sões e Paisagens” (1896); 
“Memórias de um Palhaço” 
(1896); “Padre” (1901); “A 
Farsa” (1903); “Os Pobres” 
(1906); “El-Rei Junot”
(1912); “A Conspiração de 
Gomes Freire” (1914); “Hú
mus” (1917); “Os Pescado
res” (1923); “As Ilhas Des
conhecidas” (1926). Deixou 
ainda, para o teatro, “A 
Noite de Natal” ; “O Maior 
Castigo” ; “O Gebo e a  
Sombra” ; “O Rei Imaginá
rio” ; “O Doido e a M orte” ; 
“O Avejão” ; “Jesus Cristo 
em Lisboa”.

Braque (Georges)

V. Braque, Enciclopédia 
Abril (Vol. II).

Brás (Pereira Gomes, 
Venceslau)

Político brasileiro (São Cae
tano de Vargem Grande, 
hoje Brasópolis, MG, 1868
— Itajubá, MG, 1966). Rea
lizou os primeiros estudos 
na cidade natal. Transferin
do-se para São Paulo, ba
charelou-se em 1890 pela 
Faculdade de Direito do 
Largo de São Francisco. De 
volta a seu Estado, foi pro
motor em Jacuí, de onde foi 
removido para Monte Santo 
de Minas, abandonando de
pois a promotoria para de
dicar-se à advocacia, nessa 
mesma cidade. Em 1898 foi 
nomeado secretário do Inte
rior do Estado de Minas 
Gerais. Eleito em 1903 para

a Câmara Federal, assumiu 
a liderança de sua bancada. 
Líder da maioria, foi reelei
to em 1906, mas não chegou 
a terminar o mandato, cha
mado para assumir o go
verno de Minas Gerais
(1908), após a morte de 
João Pinheiro. No ano se
guinte foi companheiro de 
chapa de Hermes da Fon
seca, sendo eleito para a 
vice-presidência da Repúbli
ca. Em 1914, era presidente 
do país, e teve de enfrentar 
os problemas surgidos com 
a eclosão da Primeira Guer
ra Mundial; declarou-se con
tra a Alemanha e cooperou 
com os aliados. Em seu go
verno ocorreram ainda o as
sassinato do político Pinhei
ro Machado e a aprovação 
do Código Civil (1916). Ter
minado seu mandato, reti
rou-se da vida pública, indo 
morar em Itajubá.

Brasiliense (Manuel Dias 
de Oliveira, dito o)

Pintor e professor brasileiro 
(Santana de Macau, RJ, 1764
— Campos, RJ, 1837). 
Ainda jovem, pôde realizar 
seus primeiros estudos de 
pintura graças a um comer
ciante português que lhe 
possibilitou a ida à metró
pole, onde esteve primeira
mente na cidade do Porto. 
Estudou em seguida com 
Battoni, na Academia de San 
Lucca, em Roma. De volta 
ao Rio de Janeiro, foi no
meado regente de desenho e 
figura da Aula Régia, criada 
em 1800. Introduziu então o 
ensino pelo modelo (em vez 
de por estampa, como era 
costume na época). Especia
lista na pintura de naturezas 
mortas e trabalhos decorati
vos, foi o responsável pela 
maior parte das decorações 
para a recepção a Dom João
VI. Com a chegada dos ar
tistas franceses da missão de 
Lebreton, seu prestígio foi 
abalado; velho e cansado, 
desistiu da pintura, retiran
do-se para Campos.

Brecheret (Vítor)

Escultor brasileiro (São 
Paulo, SP, 1894 — id., 1955). 
Realizou seus primeiros es
tudos no Liceu de Artes e 
Ofícios de São Paulo. Em
1913 transferiu-se para Ro
ma, onde permaneceu du
rante seis anos. Depois de 
conhecer Paris, voltou a São 
Paulo, em 1919. No ano 
seguinte, criou a medalha 
comemorativa do I Centená
rio da Independência, e o

governo paulista encomen
dou-lhe o projeto do M onu
mento às Bandeiras (depois 
executado no Parque lbira- 
puera). Em 1921, subvencio
nado pelo mesmo governo, 
seguiu para Paris, onde ob
teve um prêmio no Salão do 
Outono com a escultura 
“Templo de Minha Raça”. 
“Descoberto” pela intelec
tualidade jovem de São 
Paulo, suas obras estiveram 
presentes na exposição plás
tica que acompanhou as ati
vidades da Semana de Arte 
Moderna, em 1922. De vol
ta ao Brasil, participou da 
Sociedade Pró Arte Moder
na, fundada em 1932. Foi o 
melhor escultor nacional da 
primeira Bienal de São 
Paulo, em 1951.

Brecht (Bertolt)

V. Brecht, Enciclopédia 
Abril (Vol. II).

Bréhier (Émile)

Filósofo francês (Bar-le-Duc, 
1876 — Paris, 1952). Pro
fessor de filosofia em vários 
liceus e nas universidades de 
Renes, Bordéus e Sorbonne, 
distinguiu-se como historia
dor da filosofia. Preocupou- 
se com o problema da exis
tência de uma filosofia cris
tã e da causalidade na his
tória da filosofia, procuran
do estabelecer de que forma 
o pensamento filosófico tem 
uma história interna, e até 
que ponto essa história é 
condicionada por aconteci
mentos externos. Obras prin
cipais: “Crisipo e o Antigo 
Estoicismo” (1910); “Histó
ria da Filosofia Alemã” 
(1921); “História da Filoso
fia” (1926/32); “A Filosofia 
de Plotino” (1928); “A N o
ção de Renascimento na 
História da Filosofia” (1934); 
“A Filosofia e seu Passado” ; 
“Ciência e Humanismo.
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i I lo i  d ~ i-  Aschaffenburg’ 
1842). Realizou estudos uni
versitários em Halle e de
pois em Iena (1798), onde 
frequentou um dos primei
ros grupos românticos. Ad
quiriu renome como escritor 
com um romance publicado 
em 1800, “Godwi oder Das 
Sjeinerme Bild der M utter” 
i * ~ ou A Estátua da 
M ae”). Nessa obra — es- 
íJÍ®  ?ob a influência de 

Wilhelm Meister”, de Goe- 
the —, figura a célebre ba
lada da “Lorelei”. São ain
da dessa época a comédia de 
^ tn g a  “Ponce de León” 
(1801), sátira a seu próprio 
carater indeciso e atormen
tado, e a primeira redação 
de “Chronika eines Fahren- 
den Schülers” (“Crônica de 
um Escolar Vagabundo”). 
Em 1803 casou-se com So- 
phie Mereau e teve três 
tilhos que não sobreviveram* 
em 1806 perdeu também a 
2 U? eí :  Estabeleceu-se em 
Heidelberg, onde reencon
trou Archim von Arnim, seu 
amigo de adolescência; jun- 
tos publicaram “Des Knaben 
Wunderhorn” (“A  Cornucó- 
pia do G aroto”, 1806/08), 
coletânea de cantos popula
res. Após um novo casa
mento infeliz (1807), parti
cipou como poeta da luta 
antinapoleônica que manti
nham em Berlim seus ami
gos Kleist e Arnim. Em 1817 
converteu-se ao catolicismo; 
passou cerca de seis anos à 
cabeceira de uma religiosa, 
Catherine Emmerich, reco
lhendo o relato das visões 
que a perseguiam; esses de
lírios foram transcritos como 
“Paixão Dolorosa de Nosso 
Senhor Jesus Cristó”.

Brentano (Franz)
Filósofo alemão (Marienberg, 
1838 —- Zurique, 1917). So
brinho do poeta Clemens 
Brentano, lecionou em Würz- 
burg e na Universidade de 
Viena. Em 1864 foi ordenado 
padre, mas, envolvido em 
controvérsias relativas à dou
trina da infalibilidade papal, 
abandonou a Igreja em 1873. 
Deixou uma obra volumosa, 
parte da qual ditada, já  que 
a cegueira o atingiu nos 
últimos anos de sua vida. 
Sua filosofia evoluiu em di
reção a um aristotelismo 
moderno, nitidamente empí
rico em seus métodos e 
princípios. Os trabalhos mais 
importantes de Brentano são 
os de psicologia, por ele de

finida como ciência da alma; 
o objeto de seus estudos não 
foram os estados, mas os 
atos e processos psíquicos. 
Para ele, o fenômeno psí
quico distingue-se dos de
mais por sua propriedade de 
referir-se a um objeto atra
vés de mecanismos puramen
te mentais. Ao filósofo ca
beria, então, estudar as di
versas maneiras pelas quais 
a mente estabelece contatos 
com os objetos. Brentano 
distingue três mecanismos 
fundamentais: percepção, jul
gamento e aprovação ou de
saprovação (que ele prefe
riu chamar de amor e de 
ódio). Seu trabalho mais im
portante publicado em vida 
foi “Psychologie von Empi- 
rischem Standpunkt” (“Psi
cologia Segundo o Ponto de 
Vista Empírico”, Leipzig, 
1874), cuja segunda edição 
inclui “Da Classificação 
dos Fenômenos Psíquicos”.

Breton (André)

Escritor e poeta francês 
(Tinchebray, 1896 — Paris, 
1967). Após haver realizado 
estudos de medicina em 
Paris, serviu na guerra de
1914 como especialista neu- 
ropsiquiátrico. Em 1917 en
trou em contato com Ara- 
gon e Soupault, participan
do com eles do movimento 
dadaísta. Fundou em 1919 
a revista “Littérature”, por
ta-voz das idéias de renova
ção artística que culmina
riam no movimento surrea
lista. Nesse mesmo ano pu
blicou seu primeiro livro: 
“Mont de Piété” (“Monte 
da Piedade”). Realizou expe
riências sobre hipnose e co
municações mediúnicas, que 
o levaram à escrita au
tomática — é o caso 
de “Champs Magnetiques” 
(“Campos Magnéticos”), pu
blicado em 1921. Enquanto 
o movimênto dadaísta se es
vaziava, Breton e seus ami
gos, juntamente com Éluard, 
Artaud e outros, preocupa
vam-se com uma atitude 
renovadora que, contrarian
do a moral vigente, libertas
se a vida e a arte do ra- 
cionalismo, fazendo-as mer
gulhar no inconsciente e no 
sonho. A partir do “Mani
festo Surrealista” (1924), 
Breton passou a liderar o 
grupo. E permaneceu até o 
fim de sua vida fiel aos 
ideais surrealistas, como de
monstram suas obras “L ’ 
Amour Fou” (1937), “Arca- 
ne 17” (1945), “La Lampe 
et 1’Horloge” (1948) e “L* 
Art Magique” (1957).

Tornando-se adepto de Tróts- 
ki em política, publicou 
em 1929 um segundo mani
festo, com o qual provocou 
a cisão do movimento. 
Viveu a maior parte do tem
po da Segunda Guerra Mun
dial no México.

Breuil (Henri Édouard 
Prosper)

Arqueólogo francês (Mor- 
tain, 1977 — Isle-Adam, 
1961). Realizou estudos deta
lhados em cavernas da Fran
ça,  ̂ Espanha, China, Etiópia 
e África do Sul. Lecionou no 
Instituto de Paleontologia 
Humana de Paris e no Collège 
de France. Em 1937 recebeu 
a medalha da Sociedade dos 
Antiquários de Londres. Suas 
obras incluem: “As Subdivi
sões do Paleolítico Superior 
e sua significação” e “Qua
trocentos Anos de História 
Parietal”. Breuil é conside
rado uma autoridade em Pe
ríodo Paleolítico, especial
mente no que diz respeito à 
arte.

Briand (Aristide)
Político francês (Nantes, 
1862 — Paris, 1932). Iniciou 
carreira como advogado e 
tornou-se socialista militante. 
Como jornalista e advogado 
de questões políticas, adqui
riu reputação de revolucio
nário ferrenho, o que lhe 
valeu inúmeras derrotas elei
torais. Secretário-geral do 
Partido Socialista Francês
(1901), conseguiu eleger-se 
deputado pelo Loire em
1902, conservando este man
dato até sua morte. Membro 
do Ministério Sarrien (1906), 
como ministro da Instrução 
Pública, sempre esteve no 
primeiro plano da vida po
lítica, tendo sido ministro 
por 22 vezes, e por dez ve
zes presidente do Conselho. 
Em 1905 deixou o Partido 
Socialista. Presidente do 
Conselho e ministro dos Ne
gócios Estrangeiros durante 
a Primeira Guerra Mundial, 
promoveu a abertura da fren
te nos Balcãs. Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, prati
camente sem interrupção de 
1925 a 1932, defendeu a 
criação da Liga das Nações,
o desarmamento e a reconci
liação franco-alemã. Prêmio 
Nobel da paz de 1926, pu
blicou em 1930 importante 
memorando sobre a organi
zação de uma união federal 
européia. Precursor da polí
tica seguida após a Segunda 
Guerra Mundial, foi, à épo
ca, o ídolo da classe média 
francesa.

Braque, Georges 
Briand, Aristide



Bridgman (Percy William)
Físico e matemático norte- 
americano (Cambridge, 1882
— Randolph, 1961). For
mou-se em 1908 pela Uni
versidade Harvard, na qual 
passou a trabalhar nesse 
mesmo ano como pesqui
sador no departamento de 
física. Em *1946 recebeu o 
prêmio Nobel de física por 
suas pesquisas relativas a 
materiais sob pressão supe
rior a 100 000 atmosferas 
(bastante alta comparada às 
utilizadas até então) e seu 
comportamento termodinâ
mico. Bridgman realizou 
ainda importantes contribui
ções no campo da filosofia 
da ciência, publicando uma 
série de volumes sobre o 
assunto, tais como “A Ló
gica da Física Moderna” e 
“Reflexões de um Físico”.

Briggs (Henry)
Matemático inglês (Warley- 
wood, c. 1561 — Oxford, 
1630). Ensinou geometria no 
Gresham College de Lon
dres e Astronomia em 
Oxford. Em 1614, com a 
obra “Mirifici Logarithmo- 
rum Canonis Descriptio”, J. 
A. Napier divulgava a des
coberta dos logaritmos, apre
sentados como um artifício 
destinado a simplificar o 
cálculo. Briggs realizou no
táveis ampliações dessa des
coberta, definindo e cal
culando os logaritmos em 
base decimal. Estes logarit
mos, conhecidos também 
por vulgares ou comuns, são 
empregados até hoje. Briggs 
publicou em 1624 a “Ari- 
thmetica Logarithmica”, na 
qual apresenta a tábua dos 
logaritmos comuns, aproxi
mados até catorze casas de
cimais, calculados do número
1 ao 20 000 e de 90 000 a 
100 000. Com essa obra, 
Briggs deixou uma contri
buição fundamental para a 
difusão desse novo processo 
formal de cálculo.

Broca (Pierre-Paul)
Médico e antropólogo francês 
(Saint-Foy-la-Grande, 1824 — 
Paris, 1880). Após terminar 
estudos de medicina em Pa
ris, ensinou patologia cirúrgi
ca a partir de 1867. Realizou 
estudos de craniologia que 
se mostraram de relevante in
teresse antropológico. De im
portância fundamental para 
as pesquisas de fisiopatolo- 
gia da linguagem foi sua 
descoberta (em 1861) de um 
centro de linguagem, ou 
centro da palavra articulada, 
situado na parte direita do

cérebro. Partindo dessa des
coberta, pôde interpretar as 
manifestações da afasia, esta
do psicopatológico em que
o doente, sem perda da inte
ligência, fica incapacitado de 
falar. Paul Broca foi o fun
dador (1872) da “Revue 
d’Anthropologie” (“Revista 
de Antropologia”).

Brõnsted (Johannes 
Nicolaus)

Químico dinamarquês (Var- 
de, 1879 — Copenhague, 
1947). Estudou engenharia 
química e química na Uni
versidade de Copenhague
(1902). Lecionou depois nessa 
universidade e na Escola 
Politécnica (1908). Em 1930 
foi nomeado diretor do Ins
tituto Físico-Químico de Co
penhague. Seus estudos com
preendem a termodinâmica, 
incluindo um novo sistema 
sobre relações entre calor e 
trabalho, afinidade química, 
teoria da interação dos ele- 
trólitos, etc. Seu nome está 
intimamente ligado à defini
ção moderna do ácido (“uma 
espécie química que age 
como fornecedora de pró
tons”) e de base (“uma espé
cie química capaz de acei
tar prótons”). Deixou inú
meras obras, publicadas en
tre 1912 e 1946, além de 
escritos avulsos.

Bronte (Charlote)

Escritora inglesa (Thornton, 
Yorkshire, 1816 — Haworth, 
1855). Irmã de Emily Bronte 
e Anne Brontè', filhas do 
reverendo Patrick Bronte, 
que após haver aceitado a 
paróquia de Hartford ali se 
casou com Maria Branwell, 
de quem teve seis filhas. 
Viúvo logo após o nascimen
to de Anne (1820), tornou- 
se um homem de tempera
mento irascível. Mandou 
quatro de seus filhos para 
Cowan Roe, escola para 
filhos de clérigos extrema
mente rigorosa. De volta à

casa dos B rontê , a vida 
não era melhor, porém as 
crianças gozavam ao menos 
da liberdade de correr pela 
charneca, que lhes serviria 
depois de cenário para suas 
obras. Dessa época datam 
“Legends of Angria” (“Len
das de Angria”), histórias 
fantásticas, fruto da colabo
ração das três irmãs. Em
1831, Charlotte foi mandada 
para outra escola, Roe Hear 
House, que seria depois 
descrita em sua novela “Ja
ne Eyre”. De volta a H a
worth, ̂  devido a sua saúde 
precária, ali ficou durante 
três anos. Desencorajada 
pelo poeta 'Wordsworth, que 
lera seus poemas, Charlotte 
trabalhou como professora 
entre 1835 e 1838 e precep
tora em casas de família, 
experiência que haveria de 
servir de material para “Jane 
Eyre”. Entre 1842 e 1844 
esteve em Bruxelas aperfei
çoando seu francês, já que 
tinha a intenção de, junta
mente com as irmãs, abrir 
uma escola e dessa maneira 
obter meios para o sustento 
da família. De volta à In
glaterra, suas cartas ao pro
fessor Heger relatam o amor 
infeliz que teve por ele. Em
1845, Charlotte, que até 
então desconhecia a ativi
dade poética das irmãs, pu
blicou com elas uma cole
tânea de. poemas sob o 
pseudônimo de Currer, Ellis 
e Acton Bell, iniciais das 
três irmãs. O livro não teve 
repercussão, tendo sido po
rém bem aceito pela crítica. 
Enquanto Anne e Emily já 
haviam publicado “Wuthe- 
ring Heights” (“O Morro 
dos Ventos Uivantes”) e 
“Agnes Grey”, Charlotte não 
conseguiu ver publicado seu 
romance “The Professor” 
(“O Professor”). Iniciou 
então um novo romance, 
“Jane Eyre”, que, aceito 
para publicação em 1847, 
alcançou extraordinário su
cesso, publicado sob o pseu
dônimo de Currer Bell, que 
a escritora conservaria até a 
publicação em 1849 de “Shir- 
ley”, novela baseada em sua 
irmã Emily. Em 1848, com 
a morte de Anne, Emily e 
seu irmão, Charlotte perma
neceu o único membro da 
família. Tornara-se então 
uma celebridade literária; 
em 1853 surgiu sua última 
novela, “Villette”, resultado 
de suas experiências em Bru
xelas. No ano seguinte ca
sou-se com Arthur Bell 
Nicholls, cura de Haworth, 
vindo a falecer um ano de
pois, vítima de tuberculose.



Brontë (Emily)

V. Brontë, Emily, Enciclopé
dia Abril (Vol. II).

Bronzino (Agnolo di 
Cosimo Allori, dito II)

Pintor italiano (Monticelli, 
Toscana, 1503 — Florença, 
1572). Aprendeu com Raf- 
faellino dei Garbo a técni
ca do desenho toscano, mas 
sua verdadeira formação ar
tística deu-se no atelier de 
Jacopo da Pontormo, com 
quem trabalhou na execução 
dos “Evangelistas” , na Ca
pela Capponi de Santa Feli- 
cità. Em 1580 executou o re
trato do duque de Urbino e 
a decoração da Villa 
deirimperiale, em Pesaro. 
Com Pontormo, decorou di
versas “villas” florentinas dos 
Médicis. Em 1539 encarre- 
gou-se da execução da cape
la da Duquesa Eleonora de 
Toledo. Considerado um dos 
maiores retratistas italianos 
do século XVI, pintou, na 
década de 1540, os retratos 
de Cosme I de Médicis, 
“Eleonora e seu Filho” e 
“Bartolomeu e Lucrezia Pan- 
ciatichi”, além do de nume
rosas personalidades roma
nas. Entre suas obras prin
cipais encontram-se também 
uma “Pietà”, “Vênus e 
Cupido”, além de cenas da 
vida de Moisés, ao lado de 
retratos de Guidobaldo II, 
Ugolino Martelli e outros. 
Sua última obra, “A Trinda
de”, data de 1571. Bronzino 
é considerado o mais ex
traordinário retratista da 
corte em sua época, pelo 
poder de definição humana 
contido em suas obras deste 
gênero. Sua arte iria impor- 
se junto aos estilistas do re
trato, de maneira especial 
em Ingres, cujas obras guar
dam inúmeros vestígios da 
técnica de Bronzino.

Browning (Elizabeth 
Barrett)

Poetisa inglêsa (Coxhoe 
Hall, Durham, 1806 — Flo
rença, Itália, 1861). Passou 
os primeiros anos de sua vi
da em Hereford. Posterior
mente, após uma derrocada 
financeira do pai, transferiu- 
se para Londres. Aos dezes
seis anos sofreu um acidente 
que lhe prejudicou a espinha; 
a saúde precária e a austeri
dade paterna levaram-na a 
ter uma vida reclusa. Passou 
grande parte da juventude 
estudando e traduzindo os 
clássicos, enquanto escrevia 
poemas, o primeiro deles 
publicado em 1820, e que 
lhe valeram a atenção e ami
zade de escritores como 
William Wordsworth e Wal- 
ter Landor. Em 1844 publi
cou os dois livros de 
“Poems” (“Poemas”), que 
lhe valeram certa notorieda
de. No ano seguinte, após 
breve correspondência, veio 
a conhecer o poeta Robert 
Browning, com quem, em 
virtude da proibição do pai, 
iria casar-se secretamente 
(1846). Transferiram-se para 
Florença, onde Elizabeth vi
veu o resto de seus dias 
acompanhada do marido e 
do filho, nascido em 1849. 
Em 1850 surgiu uma edição 
revista e aumentada dos 
“Poems”, contendo os famo
sos “Sonnets from the Por- 
tuguese” (“Sonetos da Por
tuguesa”). O título não im
plica uma tradução, mas re
flete um apelido dado a Eli
zabeth por seu marido, “a 
portuguesinha”. Estes “So
netos”, dedicados a Robert, 
são considerados os mais be
los da língua inglesa, desde 
Shakespeare. Os problemas 
morais, sociais e políticos da 
época, sua admiração por 
Napoleão III serviram de 
inspiração ao prosseguimento 
de sua obra poética. “Casa

Guidi Windows” (“Janelas 
da Casa Guidi”, 1851), fala 
de sua reação diante da vida 
na Itália e de sua simpatia 
pelos objetivos do patriotis
mo italiano, assim como 
“Poems before Congress” 
(“Poemas diante do Con
gresso”, 1860). Em 1856 foi 
publicado seu romance em 
versos, “Aurora Leigh”, de 
sentido sociológico, e, após 
sua morte, “The Last 
Poems” (“Últimos Poemas”, 
1862).

Browning (Robert)

Poeta inglês (Londres, 1812
— Veneza, 1889). Suas pri
meiras peças foram repre
sentadas na escola, por seus 
colegas; aos doze anos es
creveu um volume de poe
sias intitulado “Incondita”, 
cujo manuscrito ele próprio 
destruiu em 1871. Em 1833, 
após uma estada em São 
Pétersburgo, publicou seu 
primeiro poema, “Pauline”. 
Sua obra seguinte, “Paracel- 
sus” (1835), conquistou-lhe 
a amizade de Carlyle, Hunt, 
Dickens e Wordsworth. O 
poema “Sordello” (1840), 
contudo, não foi bem rece
bido pelo público e valeu a 
Robert Browning a repu
tação de obscuro. A amiza
de que tinha pelo célebre 
ator Macready levou-o a es
crever para o teatro; sua 
primeira peça, “Strafford” 
(1837), não teve senão cinco 
representações. Em 1845 
Browning conheceu Elizabeth 
Barrett, cujos poemas admira
va; seu casamento secreto 
em 1846 foi o início român
tico de uma ligação que 
haveria de durar quinze anos, 
durante os quais moraram 
quase ininterruptamente em 
Florença. Browning não pu
blicou senão duas obras im
portantes nesse período: 
“Christmas Eve and Easter 
Day” (“Véspera de Natal e 
Dia de Páscoa”, 1850) e 
“Men and Women” (“Ho-

Bridgman, Percy 
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mens e Mulheres”, 1855). 
Com a morte de Elizabeth 
em 1861, Browning trancou- 
se em casa, recusando-se a 
escrever ou encontrar quem 
quer que fosse. Depois, dei
xou a Itália, passando a vi
ver entre Paris e Londres, 
e recomeçou a escrever. 
Desse trabalho retomado 
nasceram obras como “Dra- 
matis Personae” e os qua
tro volumes de “The Ring 
and the Book” (“O Anel e 
o Livro”, 1868/69). O en- 
tusiastfaao dos ingleses pelo 
poeta Gata dessa época, após 
a publicação de “The Inn 
Album” (“O Álbum do Al
bergue”, 1875) e sobretudo 
“Dramatic Idyls” (“Idílios 
Dramáticos”, 1879/80). Em
bora, na ocasião, Elizabeth 
fosse considerada superior a 
Robert, a crítica moderna 
elege a poesia deste a uma 
posição de muito maior des
taque que a da esposa.

Compositor austríaco (Ans- 
felden, 1824 — Viena, 1896). 
Era o mais velho dos onze 
filhos de um humilde mes- 
tre-escola de aldeia. Come
çou a receber aulas de mú
sica com onze anos de idade, 
dadas por um organista gue 
havia se instalado em Ans- 
felden. O pai de Anton, to
davia, pretendia fazê-lo seu 
sucessor na escolinha da al
deia, seguindo uma velha 
tradição de família. Rebelan
do-se contra a decisão pa
terna, o garoto insistiu em 
seus estudos de música; o 
conflito entre ambos só ter
minaria com a morte do ve
lho Bruckner, em 1837. Nes
sa época. Anton ingressou no 
coro de meninos do mostei
ro de St. Florian, próximo de 
Ansfelden, onde teve a opor
tunidade de desenvolver seus 
estudos de harmonia, contra
ponto e órgão. Em 1851 foi 
nomeado organista de St. 
Florian e, cinco anos depois, 
titular do mesmo cargo na

catedral de Linz. Começou 
então a interessar-se pelas 
óperas de Wagner, cuja téc
nica inspirou-lhe duas sin
fonias, em 1863 e 1864, me
nos sugestivas, porém, do 
que as outras nove que com
poria entre 1866 e 1894, ti
das como a parte mais im
portante de sua obra. Nes
tas nove sinfonias (cataloga
das em seqüência), Bruckner 
conseguiu afastar-se da in
fluência de Wagner, despre
zando o estilo orquestral co
lorido deste e aplicando seu 
próprio método de utilizar 
a orquestra, com os grupos 
instrumentais se contrapon
do como vozes, à maneira 
dos polifonistas do século 
XVI. Paralelamente, utilizou 
os mesmos meios expressivos 
de Beethoven. Além dessas 
sinfonias, deixou três “Mis
sas”, um “Te Deum” (1881) 
e um “Quinteto para Cordas” 
(1879). Um de seus mais 
famosos alunos foi Gustav 
Mahler.

Bruegel (Pieter, dito 
«o Velho”)

V. Bruegel, Pieter, Enciclo
pédia Abril (Vol. II).

Brunelleschi (Filippo)

Escultor e arquiteto italiano 
(Florença, 1377 — id., 1446). 
Foi um dos primeiros ar
quitetos modernos e um dos 
grandes iniciadores da Re
nascença, juntamente com 
seus compatriotas Donattelo 
e Masaccio. Nos pórticos e 
igrejas deixados por ele em 
Florença percebem-se pela 
primeira vez influências da 
arquitetura romana. Em 1401 
participou de um concurso 
para decoração da porta 
norte do batistério; embora 
o vencedor tenha sido Ghi
berti, o bronze de Brunel
leschi apresentava maior in
tensidade dramática. Em 
1418 foi escolhido para 
construir a cúpula da Igreja 
Santa Maria del Fiore, em 
Florença. Em 1421 começou 
a trabalhar na execução do 
pórtico do Hospital dos Ino
centes, onde pela primeira 
vez utilizou-se a coluna ro
mana unida harmoniosamen
te ao arco. Antes de Bru
nelleschi, os arquitetos da 
proto-renascença florentina 
já haviam se preocupado 
com o problema da distribui
ção geométrica das fachadas 
e a organização harmoniosa 
do espaço interior. Brunelles
chi procurou dar uma nova 
solução pelo emprego de ele

mentos livremente escolhidos 
da arquitetura clássica. É o 
que transparece na sacristia 
de São Lourenço e na Ca
pela Pazzi em Santa Croce. 
Obras principais: o palácio 
dos Pazzi, o claustro de 
Santa Maria Novella e a 
Capela Barbadori em Santa 
Felicità.

Bruno (Giordano)

V. Bruno, Giordano, Enciclo
pédia Abril (Vol. II).

Brunschvicg, Léon

Filósofo francês (Paris, 1869
— Aix-les-Bains, 1944). Es
tudou no Liceu Condorcet, 
onde recebeu prêmios de 
ciência e filosofia. Em 1891 
licenciou-se em letras e 
ciência pela École Normale 
Supérieure. Sua tese de dou
toramento, “La Modalité du 
Jugement” (“A Modalidade 
do Juízo”), foi apresentada 
na Sorbonne em 1897 e pu
blicada em Paris nesse mes
mo ano. Em 1900 retornou 
a Paris a fim de lecionar no 
Liceu Condorcet, transferin
do-se depois para o Liceu 
Henrique IV e para a École 
Normale de Sèvres. Em 1909 
foi nomeado professor de 
filosofia geral na Sorbonne. 
Com exceção do período 
1914/18, quando serviu co
mo auxiliar nas Forças Ar
madas e consultor do gover
no em assuntos educacio
nais, Brunschvicg regeu vá
rias cadeiras na Sorbonne 
até a ocupação alemã de 
Paris, em 1940. Estabeleceu- 
se então em Aix-en-Provence 
e finalmente em Aix-les- 
Bains, até sua morte. Foi 
um dos fundadores da “Re
vue de Métaphysique et de 
M orale’’' (“Revista de Me
tafísica e de M oral”, 1893) 
e da Sociedade Francesa de 
Filosofia (1901). Em 1919 
foi eleito para a Academia 
de Ciências Morais e Polí
ticas, que presidiu em 1932. 
Escritor prolífico, foi tam-



bém responsável por várias 
edições de Pascal. Conhecido 
por seus trabalhos sobre 
Descartes e Spinoza, Bruns- 
chvicg foi uma figura rele
vante da vida intelectual 
francesa durante cerca de 
meio século. Entre suas 
obras, encontram-se “Les 
Âges de l’intelligence’’ (“As 
Idades da Inteligência”, 
1934); “Écrits Philosophi
ques” (“Escritos Filosóficos”, 
três volumes, 1951, 1954, 
1958); “Introduction à la 
Vie de l’Esprit” (“Introdu
ção à Vida do Espírito”, 
1920); “Spinoza et ses 
Contemporains” (“Spinoza 
e seus Contemporâneos”,
1923).

Brulus (Marco Júnio)
I

Político romano (?, 85 a.C.
— ?, 42 a.C.). De origem 
plebéia, apoiou a guerra de 
Pompeu contra César, par
ticipando da batalha de 
Farsala, em 48 a.C. Foi per
doado pelo vitorioso César, 
que havia sido amante de 
sua mãe — supõe-se mesmo 
que fosse o pai de Brutus.
O imperador cumulou-o de 
favores, nomeando-o pretor 
na Gália cisalpina (46 a.C.) 
e pretor urbano (44 a.C.). 
Foi-lhe prometido até o go
verno da Macedônia. Mas, 
instigado por Cássio, Brutus 
liderou a conspiração contra 
César e foi um dos assassi
nos do ditador. Perseguido 
por Antônio, refugiou-se na 
Macedônia; derrotado em 
Filípides (42 a.C.), suicidou- 
se. Brutus foi amigo de Cí
cero, que lhe dedicou diver
sos trabalhos, mas havia de
sacordos entre eles, e Cí
cero freqüentemente fala de 
sua falta de entusiasmo. A 
figura de Brutus é contro
vertida: embora republicano 
honesto e idealista estóico, 
não hesitou em assassinar 
seu benfeitor, talvez por am
bição. Escreveu tratados 
filosóficos e poesia, mas só 
chegou à atualidade parte de 
sua correspondência com 
Cícero.

Büchner (Edward)

Químico alemão (Munique, 
1860 — Focsani, 1917). Le
cionou nas universidades de 
Berlim (1898), Breslau (1909) 
e Würzburg (1911). Em 1903 
conseguiu demonstrar a teo
ria elaborada por Traube 
(segundo a qual a causa 
ativa da fermentação alcoóli
ca é a ação de diferentes

enzimas contidas no lêvedo 
ê  não a própria célula do 
lêvedo, como se supunha). 
Com relação à natureza 
fisiológica e o significado 
da fermentação, demonstrou 
que um fermento, denomi
nado zímase, pode ser ex
traído de células de lêvedo, 
e que permite a transforma
ção de açúcar em dióxido 
de carbono e álcool. Em 
1907 recebeu o prêmio No- 
bel de qyímica. Convocado 
para a Primeira Guerra 
Mundial, Büchner foi morto 
quando lutava na Romênia.

Büchner (George)

V. Büchner, George, Enciclo
pédia Abril (Vol. II).

Buda

V. Budismo, Enciclopédia 
Abril (Vol. II). •

Budé (Guillaume)

Humanista francês (Paris, 
1467 — id., 1540). Não foi 
senão aos 24 anos que co
meçou a estudar, mas sua 
dedicação permitiu-lhe um 
rápido conhecimento nos ra
mos mais diversos da cultura. 
Sua primeira obra, “Anno- 
tationes in XXIV Libros 
Pandectarum” (“Anotações 
às Pandectas”, 1508), reno
vou os estudos jurídicos. Pu
blicou em seguida um tra
tado sobre as moedas (1522), 
tendo sido depois nomeado 
secretário do rei e posterior
mente embaixador em Roma. 
Budé foi o primeiro hele- 
nista francês, tendo publica
do, em 1529, “Commentarii 
Linguae Graecoe”. Figura 
exemplar do Renascimento, 
soube aproveitar o melhor 
do humanismo medieval, en
riquecendo-o com as novas 
idéias de sua época.

Bueno da Silva 
(Bartolomeu, dito o 

“Anhangüera”)

Bandeirante paulista (séc. 
XVIII). Chefiou uma ban
deira aos sertões de Goiás, 
recolhendo amostras de ouro 
e. apresando indígenas. Re
cebeu a alcunha de “Anhan
güera” (Diabo Velho), pelo 
fato de ter incendiado uma 
certa quantidade de aguar
dente, ameaçando os indíge
nas de fazer o mesmo com 
todos os rios da região. Seu 
filho continuaria sua obra.

Bueno da Silva 
(Bartolomeu, dito o 

segundo “Anhangüera”)

Filho e homônimo do famo
so bandeirante (São Paulo, 
1672 — Goiás, 1740). Des
de menino acompanhou o 
pai em suas incursões pelos 
sertões do Brasil, herdando- 
lhe a alcunha e o espírito 
aventureiro. Entre 1701 e 
1709, viveu em Minas Ge
rais, partindo de Sabará pa
ra São José do Pará e Pi- 
tangui, então chamado Mi
nas do Batatal. Foi nomea
do assistente do distrito, mas, 
quando da eclosão da revol
ta dos emboabas, voltou a 
São Paulo, tendo sido um 
dos mais ativos participan
tes do movimento. Em 1720, 
quando residia em Parnaíba, 
obteve permissão para sair 
à procura de metais precio
sos no sertão de Goiás. Par
tiu em 1722, percorrendo a 
mesma rota que seu pai tra
çara quarenta anos antes, e 
que mais tarde viria a ser 
a estrada de Goiás. Levando 
trezentos homens e dois je
suítas, seu objetivo era a 
serra dos Martírios, que, * 
segundo a lenda, era pródi
ga em .ouro e pedrarias. En
frentou inúmeras dificulda
des, vagando cêrca de três 
anos pelo sertão. Acabaria 
descobrindo ouro em abun
dância no rio Vermelho, pró
ximo à atual cidade de 
Goiás. Voltou a São Paulo 
em 1725, para obter recursos, 
e, no ano seguinte, retornou 
a Goiás, aí se estabelecendo, 
já com a concessão de ses
marias e o posto de capitão- 
mor regente das minas des
cobertas. Fundou o Arraial 
de Santana em 1727, o qual, 
em 1739, foi elevado a vila, 
com o nome de Vila Boa 
de Goiás. Em 1734 teve suas 
concessões cassadas. Seu 
filho, de nome igual, iria 
reclamar junto à corte por
tuguesa, mais tarde, a de
volução desses privilégios.
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Budge (Sir Ernest Alfred 
Wallis)

Orientalista e egiptólogo in
glês (Cornualha, 1857 — 
id.,* 1934). Estudou no 
Christ’s College da Univer
sidade de Cambridge. Inte
ressado pelas línguas semi- 
tas, tornou-se um especialista 
em assírio e hebraico. Em
1894 foi nomeado responsá
vel pelas peças relativas à 
Assíria e ao Egito do Mu
seu Britânico, em Londres. 
Nesse mesmo ano, conduziu 
importantes escavações em 
Assuã, em Gebel Barkal, na 
ilha de Meroe, local onde 
se encontrava a antiga ca
pital da Etiópia. Entre 1888 
e 1889 realizou ainda esca
vações em Nínive e Der, na 
Mesopotâmia. Deixou várias 
obras publicadas, sendo im
portante a sua “História da 
Etiópia”, publicada em 1928.

Buffon (Georges-Louis 
Leclerc, conde de)

Escritor e naturalista fran
cês (Montbard, 1707 — Pa
ris, 1788). Estudou no co
légio jesuíta de Dijon, ba
charelando-se depois em di
reito. Tornou-se amigo do 
jovem duque de Kingston, 
cujo preceptor, Hinckman, 
transmitiu-lhe o gosto pela 
história natural. A partir de 
1730 viajou pela França, 
Itália e Inglaterra. Aos 26 
anos foi nomeado membro 
adjunto da Academia de 
Ciências. Em 1735 publicou 
uma tradução da “Estática 
dos Vegetais”, de Hales, 
escrevendo uma introdução 
na qual definia seu ponto de 
vista favorável aos métodos 
da ciência experimental; ha
via se dedicado anteriormen
te à tarefa de verificar as 
leis da botânica, realizando 
numerosas experiências em 
seus viveiros de Montbard. 
Em 1739 concebeu o plano 
de sua “História Natural 
Geral e Particular”. Nesse

mesmo ano foi nomeado di
retor do Jardim do Rei, 
reorganizando-o e aumen
tando-o; teve então acesso a 
toda uma documentação im
portante, que ele corrigiu e 
complementou através de 
correspondência com estu
diosos franceses e de ou
tros países. A leitura de 
escritores antigos e do século 
XVII imprimiu-lhe o gosto 
pela precisão e a regulari
dade de estilo. Em 1749 fo
ram publicados os três pri
meiros volumes de sua 
“História”, alcançando enor
me repercussão. Suas obras 
influenciaram muitos pensa
dores da época, entre os 
quais Diderot e Condillac. 
Seu culto à forma (é dele a 
frase: “O estilo é o ho
mem”), relatado no “Dis
curso sobre o Estilo” (1753), 
fez com que fosse conside
rado mais um escritor ou 
filósofo do que cientista.

Bukárin (Nikholai 
Ivanovitch)

Político soviético (Moscou, 
1888 — id., 1938). Ativo 
propagandista do marxismo, 
ingressou aos dezoito anos 
no Partido Social Democra
ta dos Trabalhadores Russos. 
Preso e deportado para 
Onega em 1911, fugiu para 
a Alemanha. Foi compa
nheiro de exílio de Lênin. 
Esteve então em vários paí
ses da Europa; em 1916 
conseguiu chegar a Nova 
York, sob falsa identidade, 
ali publicando um jornal 
comunista: “Novy Mir” 
(“Novo Mundo”). Ao eclo
dir a revolução* russa de 
1917, retornou a seu país. 
Foi eleito membro do Co
mitê Central pelo VI Con
gresso do Partido Comunis
ta. Ocupou depois o posto 
de diretor do jornal “Prav- 
da”. Em março de 1919, no
I Congresso da Internacio
nal Comunista, foi eleito 
membro do Comitê Executi
vo, visitando então vários 
países da Europa ocidental. 
Em 1920 publicou “Econo
mia do Período de Mudan
ça” e em 1924 foi eleito 
para o Politburo. Opositor 
do stalinismo, foi afastado 
do “Pravda” em^ 1929 e 
expulso do Comitê Executi
vo da Internacional e do 
Politburo, embora ficasse 
com o cargo de diretor do 
“Izvestia”. Foi demitido em 
1934. Preso e expulso do 
Partido Comunista em 1937, 
foi condenado à morte em
1938, durante os grandes 
processos de Mo&cou.

Bulgakov (Serge)
Economista, filósofo e teó
logo russo (Livny, 1871 — 
Paris, 1944). Após uma cri
se religiosa, abandonou os 
estudos teológicos. Ingres
sando na Faculdade de Di
reito de Moscou, consagrou- 
se a estudos econômicos e 
sociais. Procurou (através 
de uma tese escrita* em 1900) 
demonstrar a impossibilidade 
da aplicação das teorias 
marxistas à agricultura. N o
va crise espiritual reconci
liou-o com a religião, escre
vendo então sua obra funda
mental, “A Luz Não-Cre- 
puscular”, e se fez ordenar 
padre da Igreja Ortodoxa 
Russa. Banido em 1923 da 
URSS, conseguiu a cadeira 
de teologia e direito canô
nico da Universidade de 
Praga. Em 1925, foi um dos 
que ftmdaram, em Paris, o 
Instituto de Teologia Orto
doxa. Estabelecido nessa 
cidade, publicou diversas 
obras, entre as quais. “A 
Sarça Ardente”, “O Amigo 
do Esposo” e “A Escada de 
Jó”, todas de grande êxito.

Brunin (Ivan Alexevitch)

Poeta e romancista russo 
(Voronezh, 1870 — Paris, 
1953). Membro de uma fa
mília da nobreza rural, des
de jovtím sentiu sua voca
ção para a poesia. Seu 
primeiro poema foi publica
do ainda antes dos dezessete 
anos; em 1891 lançou sua 
primeira coletânea de poe
sias. Mas só depois de 1894, 
quando conheceu Tolstói, 
passou a ter contato com 
os círculos literários. Suas 
primeiras obras importantes, 
em prosa, datam de 1900, e 
seu romance, “O Vilarejo”, 
valeu-lhe a eleição para a 
Academia de Ciências. Via
jou muito, tendo estado no 
Oriente Próximo, Ceilão, 
Itália, Grécia e Turquia; 
dessa época são as novelas 
“Irmãos” (1914) e “O Se
nhor de São Francisco”
(1915). Com a revolução 
comunista, emigrou em 1918 
para a França, onde se 
estabeleceu definitivamente. 
Entre as obras desse segun
do período de sua vida, en
contram-se “O Amor de 
Mitia” (1925) e “A Vida de 
Arseniev”, pelo qual recebeu 
em 1933 o prêmio Nobel de 
literatura. Sua obra poética 
é de difícil classificação:

Bunuel (Luis)

V. Bunuel, Luis, Enciclopé
dia Abril (Vol. II).



Buoninsegna (Duccio di)

Pintor italiano (San Donato, 
Camporeggio, 1260? — Sie- 
na, 1319?). Sabe-se pouco 
sobre a vida desse mestre. 
Em 1278, foi encarregado 
pela Municipalidade de Siena 
da decoração de doze arcas 
para o arquivo oficial. A 
partir de èntão as datas co
meçam a se suceder, fixando 
a época de seus principais 
trabalhos e fatos isolados de 
sua existência. Em 1285, 
Duccio di Buoninsegna assi
na um contrato com a con
fraria de Santa Maria No- 
vella, em Florença, para a 
execução de uma pintura da 
Virgem. Pouco depois, nova
mente em Siena, aceita enco
menda para a decoração de 
capas de livros. Ganhando 
fama rapidamente, o artista 
t^ria conseguido amealhar 
considerável fortuna: em 
1304 é mencionado como 
proprietário de uma “monta
nha de vinhas” em Castag- 
neto (localidade próxima de 
Siena). Morreu, porém, na 
mais extrema miséria, visto 
que a viúva e os sete filhos 
recusaram sua herança: as 
dívidas eram maiores que os 
bens. Sua maior obra, a 
“Maestà”, encomendada para 
o altar-mor da Catedral de 
Siena, ficou incompleta.

Burke (Edmund)

Filósofo e político irlandês 
(Dublin, 1729 — Beacons- 
field, 1797). Depois de for
mado em Direito dedicou-se 
a escritos filosóficos, dos 
quais se destaca “Pesquisa 
Filosófica sobre a Origem de 
Nossas Idéias do Sublime e 
do Belo” (1757). Iniciou sua 
carreira política como secre
tário particular do Primeiro- 
Ministro Rockgham (1765). 
Foi depois eleito para a Câ
mara dos Comuns, onde se

tornou conhecido por suas 
posições liberais: era favorá
vel ao atendimento das rei
vindicações das colônias 
americanas, à liberdade de 
comércio, etc. Chegou mes
mo a denunciar as injustiças 
cometidas pela administração 
inglesa na índia. Mas o que 
ele considerava excessos da 
Revolução Francesa de 1789 
levaram-no a uma mudança 
radical de opinião. Suas 
“Reflexões sobre a Revolu
ção na França” (1790) ofe
receram aos conservadores 
argumentos que durante o 
século XIX foram usados 
para criticar não só a Revo
lução como também qual
quer forma de democratiza
ção da política. Tempera
mento impetuoso e pouco 
inclinado à sistematização, 
Burke não escreveu nenhum 
tratado sobre teoria política. 
Seus pensamentos são expos
tos em cartas, discursos, pan
fletos, obras de circunstân
cia. Expressa-se através de 
aforismos, por efusões líri
cas ou polêmicas, visando a 
maior parte das vezes a um 
resultado prático. As apa
rentes contradições de seus 
pensamentos devem-se às di
ferentes circunstâncias que 
mobilizam sua emoção. Mas 
a inspiração é sempre a 
mesma: o ódio aos “filóso
fos parisienses” (em parti
cular a Rousseau) que deno
mina “audaciosos experimen
tadores da nova moral”. 
Burke admite a teoria do 
contrato social e da sobera
nia do povo, mas insiste na 
idéia de que a razão e a 
teoria não são referências 
válidas para a vida das so
ciedades. Afirma que a ‘his
tória é feita de um longo 
depósito de tradições, de pru
dência, de moral, incorpora
do nos usos e nas civiliza
ções e não de elaborações 
intelectuais, como querem 
alguns filósofos. Nessa mes
ma linha de raciocínio nega 
que as constituições possam 
ser “feitas” ; entende que 
elas só podem cresCer graças 
à experiência acumulada du
rante séculos. Opõe à Revo
lução Francesa (para ele, 
um edifício erguido em ba
ses frágeis) a Constituição 
inglêsa, cuja sabedoria pro
funda não residiria num uni
verso ’de regras e princípios, 
mas numa muito vasta e 
sutil harmonia de costumes, 
de preconceitos, de institui
ções concretas sistematica
mente estruturadas. Essa an
títese das duas constituições 
é o pano de fundo no qual 
Burke projeta, a propósito 
dos inícios da Revolução de 
1789, os principais, temas de 
uma filosofia conservadora.

Burne-Jones 
(Sir Edward Coley)

Pintor e desenhista inglês 
(Birmingham, 1833 - r  Lon
dres, 1898). Destinado pela 
família à carreira eclesiásti
ca, ao terminar seus estudos 
secundários no colégio de 
Exeter, em Oxford, tomou 
contato com a obra do pin
tor e poeta Dante Gabriel 
Rossetti, e abandonou os pla
nos familiares. Para melhor 
estudar a obra dos pintores 
florentinos (que o atraíam 
intensamente), Burne-Jones 
foi para a Itália em 1859. 
Impressionou-se com os tra
balhos de Botticelli, que se 
tornaria seu segundo pai es
piritual. De volta à Inglater
ra, Burne-Jones dedicou-se à 
criação de pinturas e aqua
relas baseadas em baladas 
medievais, mitos clássicos e 
temas religiosos tornando-se 
conhecido em toda a Europa.

Burns (Robert)

Poeta escocês (Alloway, 1759
— Dumfries, 1796). Cheias 
de simplicidade e espontanei
dade, suas poesias, escritas 
em dialeto escocês, tinham 
como tema sua aldeia, a na
tureza, seus amores. Filho de 
lavradores pobres e criado 
no campo, praticamente não 
estudou, tendo sido obrigado 
a completar sua formação 
por conta própria. Várias 
vezes envolvido em casos 
amorosos, inspirou-se nos 
mesmos para a criação de 
seus mais célebres trabalhos. 
Premido por problemas pes
soais, Burns estava para sair 
da Escócia quando o êxito 
de seu primeiro livro de poe
sias convenceu-o a permane
cer. Os círculos literários 
ingleses iriam recebê-lo com 
respeito, reconhecendo-o co
mo um dos maiores poetas 
de seu tempo. Sua mais po
pular criação é “Auld Lang 
Syne”, que, na forma mu
sical, tornar-se-ia conhecida 
como “Valsa da Despedida”.

Budge, Sir Ernest 
Alfred Wallis —  
Burns, Robert



Busoni 
(Ferruccio Benvenuto)

Compositor e pianista italia
no (Empoli, 1866 — Berlim,
1924). Filho de pai italiano 
e mãe de origem alemã, pas
sou a vida entre as duas na
ções. Foi um dos maiores 
pianistas de todos os tempos, 
tendo feito sua primeira 
apresentação pública aos 
sete anos de idade. Como 
professor de música em Ber
lim, 1894 e 1914 e posterior
mente entre 1920 e 1924, 
exerceu profunda influência 
na vida musical alemã. En
sinou piano nos conservató
rios de Helsingfors (hoje 
Helsinki), Moscou e Boston, 
tendo sido também diretor 
do Liceu Musical de Bolonha
(1913). Em 1920 fixou-se de
finitivamente em Berlim, ten
do sido nomeado pelo gover
no de Weimar para uma 
cátedra especial de composi
ção. Como pianista, Busoni 
contribuiu de diversas ma
neiras para a técnica de exe
cução, principalmente no 
que se refere ao uso de pe
dais: as ressonâncias, que 
produzia com seu próprio 
estilo, acabariam influencian
do a maioria das escolas 
pianísticas deste século. No 
campo da composição, por 
outro lado, buscou fazer mú
sica “intelectualizada”, isto 
é, “fora do alcance das mul
tidões”, segundo suas pró
prias palavras. Sua ópera 
“Doktor Faust” (1916/24) 
iria conquistar grande êxito 
no mundo inteiro. Deixou 
dezenas de transcrições para 
piano de obras de J. S. Bach 
e Liszt, entre outros.

Butler (Samuel)

Poeta inglês (Strensham, 
1612 — Londres, 1680). 
Quando trabalhava com a 
Condessa de Kent, teve aces
so à biblioteca do castelo, 
onde fez a maior parte de 
suas leituras. Não se sabe 
em que função Butler serviu 
Sir Samuel Luke, presbiteri
ano e homem do Parlamen

to. Nessa época de guerra 
entre a Coroa e o Parlamen
to, composto em sua maioria 
de presbiterianos, Samuel 
Butler escreveu “Hudibras”, 
uma sátira à moda de “Dom 
Quixote”, de Cervantes. A 
obra, publicada entre 1663 e 
1678, ridiculariza os presbi
terianos do século XVII.

Butler (Samuel)

Escritor inglês (Bingham, 
1835 — Londres, 1902). Fi
lho e neto de pastores pro
testantes, estudou em Cam
bridge, viajando depois pela 
Itália. Sua família o havia 
destinado à carreira eclesiás
tica, mas Butler recusou-se e 
partiu para Nova Zelândia, 
onde se fez criador de carnei
ros. O panorama neozelandês 
fornece pano de fundo pa^a 
suas obras “Erewhon” (ana- 
grama de “Nowhere”), publi
cada em 1872, e “Erewhon 
Revisitada” (1901), sátiras à 
moda de utopias do confor
mismo vitoriano. De volta à 
Inglaterra, em 1864, fixou-se 
em Londres, onde levou uma 
vida solitária, dedicada à 
pintura, à música e à esté
tica. Suas obras literárias são 
fundamentalmente uma crí
tica às tradições religiosas e 
morais da sociedade vitoria
na e aos métodos pedagógi
cos de seu tempo. Entregou- 
se também ao debate de 
questões filológicas, defen
dendo a tese de que a “Odis
séia” teria sido escrita por 
um siciliano. Admirador fer
voroso de Haendel, Samuel 
Butler compôs alguns orató
rios no estilo de seu mestre. 
Escreveu também “The Way 
of Ali Flesh”, tido como seu 
mais importante romance.

Buxtehude (Dietrich)

Organista e compositor sue
co (Helsingborg 1637 — Lü- 
beck, 1707). Filho de um 
músico dinamarquês, foi no
meado em 1668 como orga
nista da Igreja de Maria, em 
Liibeck, na Alemanha. Insti
tuiu nessa cidade, a partii de 
1673, os “Serões Musicais” 
(concertos com coros e or
questra, realizados nos cinco 
domingos antes do Natal), 
que se integrariam mais 
adiante nos hábitos musicais 
da Europa. Organista de 
impressionante técnica, ^cons
ta que exerceu grande in
fluência sobre Johann Sebas- 
tian Bach.

Byrd William

V. Byrd, Enciclopédia Abril 
(Vol. II).

Byron 
(George Gordon, lorde)

Poeta inglês (Londres, 1788
— Missolonghi, Grécia, 
1824). Herdou o título de 
seu tio-avô, William, quinto 
lorde de Byron, e a fortuna 
da família (1798), Estudou 
na escola de Harrow e depois 
em Cambridge, onde viveu 
de forma bastante agitada. 
Com dezenove anos publicou 
seu primeiro livro, “Hours 
of Idleness” (“Horas de 
Ócio”), que foi agudamente 
criticado, em particular pela 
“Revista de Edimburgo”. 
Byron vingou-se de seus 
críticos escrevendo uma 
violenta sátira: “Bardos In
gleses e Críticos Escoceses”
(1809). Entre 1809 e 1811 
fez sua primeira grande via
gem: visitou Portugal, Espa
nha, Albânia, Grécia e Tur
quia. De volta à Inglaterra, 
publicou parte do poema 
que o revelou como um dos 
maiores poetas ingleses: “A 
Peregrinação de Childe Ha- 
rold” (primeiros cantos, 
1812; últimos cantos, 1816/
18). Nessa obra coritava suas 
aventuras e impressões de 
viagem. Em 1815 casou-se 
com uma das inúmeras mu
lheres que se haviam fasci
nado pelo seu gênio: Miss 
Anna Isabella Milbanke. O 
casamento pouco durou. 
Apesar do nascimento de 
uma filha, Byron partiu pára 
outras viagens, das quais 
nunca voltaria. Foi à Suíça, 
onde se ligou a Percy Byrshe 
Shelley, amizade que acen
tuou seu ceticismo. Na época 
escreveu “The Prisoner of 
Chillon” (“O Prisioneiro de 
Chillon”) e o terceiro canto 
de “Childe Harold” . Esteve 
na Bélgica, onde a visão da 
batalha de Waterloo inspirou 
um de seus maiores poemas. 
A estada em Veneza (1817/
19) foi marcada por um agi
tado romance com a Con
dessa Tereza Guiccioli, que 
pelo poeta abandonou a fa
mília. Depois do poema dra
mático “Manfredo” (1816), 
Byron escreveu “Don Juan” 
(1819), “Mazeppa” (1819), 
“Marino Faliero” (1820) e 
“Os Dois Foscari” (1821). 
Em 1822, terminou “Werner, 
o Deformado Transformado” , 
e logo depois começou a se 
apaixonar pela causa da in
dependência grega. Em julho 
de 1823, partiu para com
bater contra os turcos. Além 
de apoiar financeiramente os 
patriotas gregos, fez todos 
os esforços para unir as fac
ções que lutavam pela inde
pendência. Mas ficou doente 
e morreu sob os muros de 
Missolonghi.


