
Cabanel, Alexandre

Pintor francês (Montpellier,
1823 — Paris, 1889). Muito 
afamado em fins do século 
XIX, recebeu o Prêmio Ro
ma em 1845, ganhando rapi
damente a estima de Napo- 
leão III, além de comendas 
e recompensas oficiais. Mem
bro do Instituto, em 1863, 
dirigiu a organização do Sa
lão Anual de Arte, assegu
rando assim a perenidade do 
Academismo. Foi autor de 
diversas alegorias, entre as 
quais: “Os Meses” (1853), 
“Cinco Sentidos” (1858), 
“Horas” (1864), e “Morte 
de São Luís” (1878), esta 
no Panthéon. Embora essas 
obras demonstrem uma hábil 
composição, o desenho não 
é vigoroso e nem as cores 
harmoniosas. Os retratos fei
tos por Cabanel — entre os 
quais “Alfred Bruyas” (1840) 
e “Auto-Retrato” (1852) —, 
revelam maior força, cons
tituindo talvez o aspecto 
mais importante de sua obra. 
São também de particular 
destaque as suas figuras fe
mininas (em “O Nascimento 
de Vênus”, “Fedra” e “O 
Repouso de Ruth”, por 
exemplo), que encerram certa 
graça em suas atitudes lân
guidas e na nudez velada. A 
pintura de Cabanel foi tão 
apreciada em determinada 
época, que seu quadro “O 
Poeta Florentino” foi vendi
do, em 1876, por um preço 
cem vezes mais alto que o 
atribuído a uma tela de Mo- 
net, na mesma data. Atual
mente, porém, encontra-se 
esquecido e desvalorizado.

Caboto (Giovanni)

Navegador italiano (Gênova, 
1450 — Londres, 1498). Em
1461 foi viver em Veneza, 
naturalizando-se cidadão des
sa República em 1466. Du
rante uma de suas viagens 
comerciais pelo Mediterrâ
neo oriental, visitou Meca, 
grande centro de troca de 
produtos orientais e ociden
tais. Acreditando que seria

mais rápido e fácil trazer os 
produtos do extremo oriente 
através de um caminho ma
rítimo, mudou-se para Lon
dres, em 1484, com o intuito 
de obter financiamento para 
a descoberta de uma nova 
rota comercial. Em 1493 
chegaram à Inglaterra notí
cias de que outro genovês, 
Cristóvão Colombo, havia 
atingido as índias pelo oci
dente. Em maio de 1497, 
Caboto consegue enfim ar
mar uma expedição, que 
parte do porto de Bristol. 
Após 52 dias no mar, em 
24 de junho, Caboto atingiu 
a ' ilha do Cabo Bretão, no 
Canadá. A bandeira real foi 
hasteada e o navegador 
tomou posse da terra em 
nome do rei da Inglaterra. 
Acreditava haver atingido o 
nordeste da Ásia. De volta 
à Inglaterra recebeu do rei 
uma pensão por haver “en
contrado uma nova ilha”. Os 
planos de Caboto eram mais 
ambiciosos: pretendia atingir 
Cipango (nome dado ao Ja
pão), o que faria de Londres 
o maior centro de comércio 
de especiarias da Europa. 
Em junho de 1498, ei*i nova 
tentativa, atingiu a Groen
lândia. Esperando encontrar 
uma passagem para o orien
te, navegou pela região cos
teira em direção ao norte. 
Conforme avançava, o frio 
tornava-se mais intenso e os 
“icebergs”, maiores. Além 
disso, entre os participantes 
da viagem, corria a estória 
de que a Terra inclinava-se 
naquela região. Em vista da 
insistência de Caboto em 
prosseguir, a tripulação amo
tinou-se e obrigou-o a mu
dar de rumo. Na viagem 
que empreendeu de volta, ao 
explorar as regiões costeiras, 
continuava a manter a cren
ça de que estava na Ásia, 
prestes a atingir Cipango. 
Chegou à Inglaterra ainda 
em 1498, morrendo pouco 
depois.

Cabral Leme 
(Pascoal Moreira)

Bandeirante brasileiro (São 
Paulo, 1654 — Cuiabá, 
1724). Por volta de 1700, 
esteve com outros bandei
rantes na região que hoje 
compreende Curitiba, no Pa
raná, à procura de ouro. Em 
1718, Pascoal Moreira Ca
bral Leme seguiu o mesmo 
caminho antes trilhado por 
Antônio Pires de Campos e 
descobriu ouro no Coxipó- 
Mirim. Iniciou então os tra
balhos de mineração e inau
gurou, com outros povoado- 
res, o período das monções 
(expedições fluviais povoado- 
ras e comerciais que substi

tuíram as bandeiras, e nas 
quais predominaram homens 
provenientes de Itu e Soro
caba). Cabral Leme requereu 
ao rei fosse nomeado supe
rintendente dessas jazidas, 
mas, por razões políticas, a 
ordem só veio após sua 
morte.

Cabral (Pedro Álvares)

Navegador português (Bel
monte, 1467? — Santarém, 
1520). Descendia de uma das 
melhores famílias da Beira- 
Baixa. Com onze anos, foi 
para a corte de Afonso V, 
onde, além de receber instru
ção literária, histórica e 
científica, aprendeu a usar 
armas. Cinco anos depois, 
seria nomeado moço fidalgo 
da corte de Dom João II. 
Quando, em 1500, Dom 
Manuel resolveu organizar 
uma grande esquadra para 
estabelecer feitorias nas ín 
dias, chamou Cabral para 
comandá-la, crendo-o mais 
indicado por seus conheci
mentos. Assim, precedida de 
grande pompa, a frota partiu 
de Lisboa em 9 de março
1500, composta de treze na
vios, naus e caravelas, e 
cerca de 1 300 tripulantes. 
Cinco dias após a partida, 
atingiram as ilhas Canárias, 
e a 22 de março avistaram 
as ilhas de Cabo Verde. 
Dali rumaram para o oci
dente, talvez com a finali
dade de proceder ao reco
nhecimento das terras pró
ximas às Tordesilhas. A 23 
de abril, a frota chega às 
costas do Brasil, que ganharia 
o nome de Terra de Santa 
Cruz, por determinação de 
Cabral. Após tomar posse 
da terra, em nome da coroa 
portuguesa, Cabral mandou 
uma das naus de volta a 
Portugal com a incumbên
cia de levar a boa nova ao 
rei. Depois, prosseguiria cm 
direção às índias, chegando 
a Calicute no dia 13 de se
tembro. O retorno a Portugal 
dar-se-ia em junho de 1501, 
com Cabral sendo alvo de 
grandes festas e homenagens. 
Desentendimentos com o rei, 
todavia, iriam afastá-lo de 
suas atividades: morreu qua
se esquecido, em Santarém.



Caccini (Giulio)

Cantor e compositor italiano 
(Roma, 1558? — Florença, 
1618). Após um curso regu
lar de canto e alaúde com 
Scipione delia Palia, em Ro
ma, transferiu-se^ para Flo
rença, onde se pôs a serviço 
do Grande Duque da Tos- 
cana. Sua fama como can
tor e compositor de recitati- 
vos (com acompanhamento 
de tiorba) estendeu-se à 
França, onde ele esteve para 
uma série de apresentações 
em Ï605. Caccini tornou- 
se historicamente importante 
por ter sido um dos pio
neiros no campo da ópera, 
gênero que ele cultivou com 
alguma constância, junta
mente com seu contemporâ
neo Jacopo Peri. Sua obra 
mais importante, porém, é a 
coleção de madrigais e can
ções intitulada “Música No
va”, publicada em Veneza 
(1602). Outras edições deste 
ciclo iriam surgir em 1607 
e 1615, conquistando rapida
mente as cortes européias e 
estabelecendo as bases do 
estilo monódico. Entre suas 
óperas, distinguem-se “Com- 
battimento d’Apolline col 
serpente” e “11 ratto di Ce- 
fale”, esta com a colabora
ção de Peri.

Caetano dos Santos (João)

Ator teatral brasileiro (Rio 
de Janeiro, 1808 — id., 
1863). Serviu como cadete 
do batalhão do imperador, 
antes de profissionalizar sua 
vocação para a arte dramá
tica. Estreou em 1827, em 
São João do Itaboraí, com 
a peça “Carpinteiros da Li- 
vônia”. Contratado para o 
Teatro São João (depois, su
cessivamente, Constitucional 
Fluminense e São Pedro de 
Alcântara), tomou parte em 
comédias, gênero teatral que 
não era, contudo, o seu pre
ferido. Suas tentativas de 
formar companhias teatrais 
quase sempre foram mal su
cedidas, mas constituem os 
primeiros esforços pela orga
nização de conjuntos teatrais 
genuinamente brasileiros. Re
presentou suas melhores pe
ças no Teatro São Francisco 
de Paula, depois Ginásio 
Dramático. Esteve em Paris 
e Lisboa, onde aperfeiçoou 
seu talento dramático, rece
bendo lições dos grandes no
mes do teatro europeu da 
época. “Otelo” de Shakes
peare e “Gargalhada” de 
Jacques Arago são suas maio
res interpretações. Publicou 
em 1862 “Lições Dramáti
cas”. Casou-se com a baila
rina Esteia Sezefreda.

Café Filho (João)

Político e jornalista brasilei
ro (Natal, RN, 1899 — Rio 
de Janeiro, GB, 1970). De
pois de cursar a Academia 
de Ciências Jurídicas e Co
merciais do Recife, exerceu 
durante algum tempo a ad
vocacia em Natal e no inte
rior do Rio Grande do Norte. 
Em 1928, prosseguindo uma 
carreira jornalística, que co
meçara dez anos antes, tor
nou-se diretor de “A Noite”, 
no Recife, periódico de opo
sição política ao governo es
tadual e federal. Um ano 
depois, transferiu-se para o 
Rio de Janeiro, onde ocupou 
o cargo de redator do jor
nal “A Manhã” e foi um 
ativista da campanha políti
ca da Aliança Liberal. Após 
a Revolução de 1930, no
mearam-no para a chefia da 
polícia do Rio Grande do 
Norte. Eleito em 1934, foi 
deputado federal até a ins
tauração do Estado Novo, 
em 1937. No ano seguinte 
exilou-se na Argentina, mas 
voltou logo ao Brasil. Em 
1945, após a queda de Ge- 
túlio Vargas, foi eleito depu
tado federal pelo Partido 
Social Progressista. Em 1950, 
elegeu-se para a vice-presi- 
dência da República (com 
Getúlio na presidência). Ca
fé Filho somou-se então aos 
que se opunham à interven
ção do Estado no campo 
econômico e que criticavam 
os “excessos” da legislação 
trabalhista. Durante a crise 
política de 1954, propôs que 
ele próprio e Vargas renun
ciassem a seu cargos. Mas 
após o suicídio do presiden
te (24 de agosto), Café Fi
lho substituiu-o, de acordo 
com a Constituição. No ano 
seguinte, doente, passou o 
cargo ao presidente da Câ
mara Federal, Carlos Luz, 
que foi declarado impedido 
por um movimento militar 
(novembro de 1955). Nereu 
Ramos, vice-presidente do 
Senado Federal, substituiu-o. 
Em 1961, Café Filho foi no

meado ministro do Tribunal 
de Contas do Estado da 
Guanabara. Antes disso, po
rém, dedicou-se a atividades 
particulares, tendo sido pre
sidente de uma empresa imo
biliária no Rio de Janeiro 
durante dois anos. Foi um 
dos mais ardentes incentiva- 
dores da Petrobrás. Em 1966, 
foi editado seu livro “Do 
Sindicato ao Catete. Memó
rias Políticas e Confissões 
Humanas”.

Cage (John)

V. Cage, John, Enciclopédia 
Abril (Vol. II).

Cagliostro (Alessandro,
Conde de)

Alquimista e aventureiro ita
liano (Palermo, 1743 — Ro
ma, 1795). De origem obs
cura, recebeu o título de 
conde e, após uma série de 
acusações de trapaças e in
trigas, fugiu da Itália, acom
panhado de sua mulher. 
Tendo percorrido quase to
dos os países da Europa, 
tornou-se grande conhecedor 
da alquimia (a “química da 
Idade Média”), interessando 
seus contemporâneos pela 
mística e pela magia. Cagli
ostro tornou-se famoso por 
suas curas miraculosas: ven
dia pílulas, elixires, fazia 
passes de mágica e predizia 
o futuro. Após uma longa 
série de viagens pelo conti
nente europeu, foi a Londres, 
onde se apresentou como 
fundador de um novo sistema 
de maçonaria. Foi bem rece
bido pelas altas rodas da so
ciedade londrina, impressio
nando a todos com suas ma
neiras originais. Visitou tam
bém a Alemanha, a Polônia, 
a Holanda e a Rússia. Vol
tando a Paris, em 1785, en
volveu-se no caso do “colar 
de diamantes”, nome dado a 
uma célebre trapaça que le
vou ao descrédito a corte 
francesa no reinado de Luís 
XVI. O caso teve extraordi
nária repercussão, por en
volver personalidades céle
bres e de grande importân
cia na corte. A maioria dos 
implicados foi presa ou exe
cutada, e Cagliostro, em 
1786, banido da França. Pas
sou a desenvolver suas ati
vidades em Londres e depois 
em Roma, onde, em 1791, 
foi julgado e condenado à 
morte por heresia. Sua pena 
foi comutada em prisão per
pétua no Castelo de San 
Leone, onde morreu. Sua 
figura misteriosa inspirou 
Goethe em “O Grande 
Copta” e Alexandre Dumas 
em “Joseph Balsamo”.

Cabanel, Alexandre 
— Cagliostro, 
Alessandro, conde de



Cairu (José da Silva 
Lisboa, barão e 

visconde de)

Economista e político brasi
leiro (Salvador, BA, 1756 — 
Rio de Janeiro, 1835). Após 
os primeiros estudos, feitos 
na Bahia, seguiu para Coim- 
ora, onde se formou em Di
reito e estudou Matemática. 
De volta ao Brasil, foi ou
vidor em Ilhéus (1780), ad
vogado e professor de Filo
sofia e Grego em Salvador
(1782). Em seus estudos de 
Economia, tomou contato 
com a obra de Adam Smith. 
Sob a influência desse mes
tre do liberalismo econômi
co, Cairu escreveu “Princí
pios de Direito Mercantil e 
Leis de Marinha, para Uso 
da Mocidade Portuguesa 
Destinada ao Comércio, Di
vidido em Oito Tratados 
Elementares, Contendo a 
Respectiva Legislação Pátria, 
e Indicando as Fontes Ori
ginais dos Regulamentos M a
rítimos das Principais Praças 
da Europa” (editado em Lis
boa, em 1798). Tornou-se 
no Brasil um pioneiro do 
direito comercial e dos es
tudos de economia política. 
A transferência da família 
real para o Brasil (1808) 
abriu possibilidades práticas 
a Cairu. Foi sob sua inspi
ração que Dom João VI 
abriu os portos do Brasil às 
nações amigas, tornando 
mais ampla uma concessão 
que se pensava em fazer ape
nas à Inglaterra. Como con
selheiro do príncipe regente 
acompanhou-o ao Rio de Ja
neiro, onde desenvolveu suas 
atividades de político e es
critor. Ainda em 1808, foi 
nomeado regente da recém- 
criada cadeira de Ciência 
Econômica. Ocupou inúme
ros cargos na administração 
de Dom João VI, influindo 
nas principais medidas em 
prol da economia do país (a 
que permitiu o estabeleci
mento de manufaturas no 
Brasil, por exemplo). Publi
cou vários outros trabalhos 
acerca de economia: “Ob

servações sobre o Comércio 
Franco do Brasil” (1808/09), 
“Observações sobre a Fran
queza da Indústria e Estabe
lecimento de Fábricas no 
Brasil” (1810) e “Ensaio so
bre o Estabelecimento dos 
Bancos para o Progresso da 
Indústria e Riqueza Nacio
nal” (1811). Escreveu tam
bém: “Constituição Moral e 
Deveres do Cidadão” (1824/
25) e “História dos Princi
pais Sucessos Políticos do 
Império do Brasil” (1829). 
Após a proclamação da In
dependência, Cairu foi depu
tado à Assembléia Consti
tuinte. Nessa ocasião, decla
rou-se favorável criação 
de uma universidade no Rio 
de Janeiro, vendo-se frustra
do em suas intenções, toda
via. Em 1825 foi agraciado 
com o título de barão, e no 
ano seguinte com o de vis
conde. Dedicou-se também 
ao jornalismo, tendo funda
do o “Conciliador do Reino 
Unido”, no qual deixou im
portantes artigos sobre eco
nomia e inúmeras crônicas 
políticas.

Caldas (Antônio Pereira 
de Sousa)

Poeta brasileiro (Rio de Ja
neiro, 1762 — id., 1814). 
Aos sete anos transferiu-se 
para Portugal, onde foi edu
cado e passou a maior parte 
de sua vida. Bacharelou-se 
em Direito em Coimbra. 
Ainda estudante, seu racio- 
nalismo extremado manifes
to no poema “Ode ao Ho
mem Selvagem” provocou-lhe 
dificuldades com o Santo 
Ofício, tendo sido preso e 
torturado. Mais tarde, en
quanto viajava pela Europa, 
passou por uma crise de 
misticismo e tomou ordens 
na Itália. Voltou ao Rio de 
Janeiro definitivamente, em 
1808, com a família real. 
Sousa Caldas formulava ex
plicitamente em suas obras 
um dos temas dominantes 
do pensamento europeu do 
século XV III: a volta à na
tureza. Contudo, ao contrá
rio dos poetas da Arcádia, 
seus contemporâneos, não 
tratava esse retorno de for
ma bucólica e romantizada. 
Visualizava a vojta à natu
reza como uma maneira de 
escapar da sociedade que 
oprime. Suas “Obras Poéti
cas” somente foram editadas, 
em Paris, em 1820/21, por 
um amigo e testamenteiro 
literário. Escreveu também 
“Poesias Sacras”, editadas 
no Rio de Janeiro quase ses
senta anos após sua morte. 
Sousa Caldas foi patrono da 
cadeira n.° 34 da Academia 
Brasileira de Letras.

Caldas Barbosa 
(Domingos)

Poeta brasileiro (Rio de Ja
neiro, 1740 — id., 1800). 
Conhecido guitarrista e com
positor, viveu em Lisboa e 
em Roma, onde pertenceu à 
Academia dos Arcádios, com 
o nome de Lereno Selinun- 
tino. Em Lisboa fundou a 
“Nova Arcádia”. Foi grande 
animador de assembléias bur
guesas, salões fidalgos e de 
serões do Paço Réal, valen
do-se de sua viola e do so
taque característico, nas in
terpretações de modinhas e 
do lundu chorado (precursor 
do fado lisboeta). Publicou 
diversas poesias e dramas jo
cosos, mas sua obra mais 
importante é “Viola de Le
reno”, coleção dos versos 
que cantava e que se popu
larizaram extraordinariamen
te no Brasil e em Portugal. 
Por força de tal popularida
de, a poesia da colônia 
exerceu sensível influência 
sobre a da metrópole, entre 
1790 e 1800. Atribui-se a 
Caldas Barbosa a criação da 
“escola popular”, que, mes
mo tendo sido iniciada por 
Gregório de Matos, sem sua 
contribuição não alcançaria 
importância em Portugal. A 
poesia, a música e a bonita 
aparência de Caldas Barbosa 
proporcionaram-lhe uma vi
da de aventuras e inúmeros 
romances.

Calderón de la Barca 
(Pedro)

V. Calderón de la Barca,
Enciclopédia Abril (Vol. II).

Calígula (Caio César)

Imperador romano (Ânzio, 
12 — Roma, 41). Filho de 
Germânico e Vipsânia Agri- 
pina, e sobrinho-neto adoti
vo de Tibério. Recebeu o 
cognome de “Calígula” de
vido às “cáligas” (coturnos 
militares) que usava imitando 
os soldados da Germânia, 
onde passou seus primeiros 
anos. Em 33 foi investido da



toga viril e nomeado ques- 
tor, encarregado das finan
ças. Nesse mesmo ano ca
sou-se com Júlia Cláudia. 
Com a morte de Tibério, em 
37, coube ao Senado deci
dir a sucessão entre Caligu
la ou Gemelo, neto do an
tigo imperador. Escolhido, 
Caligula mostrou-se genero
so para com os pobres e re
constituiu uma aparência de 
democracia, ao devolver os 
poderes da Assembléia. Sua 
brusca e inesperada transfor
mação deveu-se provavelmen
te a alguma moléstia que lhe 
tenha perturbado o cérebro. 
Começou a sentir terrores 
noturnos, sobretudo por oca
sião de tempestade, e corria 
pelo palácio pedindo socor
ro. Impressionado com a ci
vilização egípcia, quis intro
duzir-lhe os costumes em 
Roma. Pretendeu que os se
nadores lhe beijassem os pés
— como a um deus — e im- 
pôs-lhes a eleição de seu 
cavalo Incitatus como côn
sul. Tomou as irmãs como 
amantes, chegando mesmo a 
desposar uma delas, Drusi- 
la. Repudiou-a depois para 
casar-se com Orestila, não se 
detendo senão na quarta 
mulher, Gesônia. Introduziu 
a obrigatoriedade de adora
ção ao imperador, provocan
do rebeliões entre os judeus 
da Palestina e Alexandria. 
Duas conspirações contra 
sua vida foram descobertas; 
a terceira, chefiada por Cás- 
sio Quéreas, conseguiu seu 
intento.

Calímaco

Poeta e gramático grego (Ci- 
renaica, c. 310 — ?, 240 
a.C.). Muito jovem ainda, 
transferiu-se com sua famí
lia para Alexandria, em vir
tude de graves acontecimen
tos políticos ocorridos em 
sua terra natal. Depois 
dos primeiros estudos, co
nheceu anos de dificulda
des até que Ptolomeu Fila- 
delfo convocou-o para a 
corte, fazendo-o chefe da 
biblioteca de Alexandria. 
Havendo-se tornado um re- 
nomado gramático, teve por 
alunos alguns dos mais im
portantes literatos gregos da 
época. O catálogo que es
creveu para a biblioteca de 
Alexandria pode ser consi
derado o fundamento da 
história da literatura grega. 
Seus poemas elegíacos — 
entre eles, “Hino a Apoio”, 
“Hino a Zeus” e “Os Ca
chos de Berenice” — foram 
mais tarde utilizados- como 
fonte de inspiração por gre
gos e mesmo romanos. De 
suas oitocentas obras, con
servaram-se pouco mais de

oitenta, entre elas seis hinos 
exaltativos e setenta epi
gramas.

Calvino (João)

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

Câmara (Manuel 
Arruda da)

Botânico brasileiro (Paraíba, 
PA, 1752 — ?, PB, 1810). 
Em 1783 ordenou-se padre 
no convento carmelita de 
Goiana, tomando o nome de 
Frei Manuel do Coração de 
Jesus. Indo para a Europa, 
estudou em Coimbra, além 
de haver completado cursos 
de Medicina e Filosofia na 
Universidade de Montpellier, 
na França. De volta ao 
Brasil, dedicou-se a estudos 
científicos na Bahia, em 
Pernambuco e no Rio de 
Janeiro. Deixou as obras: 
“Aviso aos Lavradores sobre 
a Inutilidade da Suposta 
Fermentação de Qualquer 
Qualidade de Grão ou Pe
vide” (1792), “Memórias so
bre as Plantas de Que Se 
Pode Fazer a Baunilha entre 
Nós” (1795), “Memória so
bre a Cultura dos Algodoei
ros e sobre o Método de o 
Colher e Ensacar” (1799), 
“D iscurso. sobre a Inutilida
de da Instituição dos Jardins 
nas Principais Províncias do 
Brasil” (1810), “Dissertação 
sobre as Plantas do Brasil 
Que Podem Dar Linhos 
Próprios para Muitos Usos 
e Suprir a Falta de Câ
nhamo”, “Tratado de Agri
cultura” e “Tratado de Ló
gica”. Traduziu “Insetolo- 
gia”, de Lavoisier, conside
rada uma das obras de 
maior importância para os 
estudiosos da matéria.

Camarão (Antônio Filipe)

Guerreiro brasileiro (RN, 1580 
— Arraial Novo, perto do 
Recife, 1648). índio potiguar, 
converteu-se ao catolicismo

em 1614, e foi batizado com 
o nome de Antônio, ao qual 
acrescentou Filipe, em ho
menagem ao rei da Espanha 

ve, ainda. Camarão (tradução 
de seu antigo nome, Poti). 
Casou-se com Clara, índia 
também aculturada, que foi 
sua companheira em diver
sas lutas contra os holande
ses. Em 1630 ofereceu sua 
ajuda a M atias de Albuquer
que, que, retirado no A r
raial de Bom Jesus, arti
culava a retomada do Recife 
e de Olinda (que estavam 
nas mãos dos holandeses). 
Mostrou-se então excelente 
guerreiro. Distinguiu-se nas 
batalhas de São Lourenço
(1636), Porto Calvo (1637) 
e Máta Redonda (1638). Em 
1638, com a retirada do 
exército pernambucano, co
mandou uma série de guer
rilhas que muitos prejuízos 
causaram aos invasores. Nes
se mesmo ano distinguiu-se 
na defesa de Salvador, ata
cada e sitiada por Nassau. 
Em 1648 comandou uma ala 
do Exército na primeira ba
talha de Guararapes, na 
qual os holandeses saíram 
dèrrotados. Por sua ação, 
foi honrado com o título de 
Dom e a função de gover
nar os índios da costa do 
Brasil. Adoecendo ao fim da 
luta, recolheu-se ao Engenho 
Novo de Goiana, no litoral 
pernambucano, onde veio a 
falecer quatro meses depois.

Caminha (Pero Vaz de)

Navegador português (Porto, 
fins do século XV — Cali- 
cute, índia, princípios do 
século XVI). Funcionário da 
Casa da Moeda na cidade 
do Porto, acompanhou a ex
pedição de Pedro Álvares 
Cabral na qualidade de es
crivão. Descoberto o Brasil, 
enviou ao Rei Dom Manuel 
uma carta datada de 1.° de 
maio de 1500, na qual fez 
um relato pormenorizado do 
acontecimento, assim como 
da natureza e dos indígenas, 
documento de grande valor 
histórico (primeira descrição 
da terra recém-descoberta). 
A missiva, atualmente guar
dada no arquivo da Torre 
do Tombo, em Lisboa, foi 
publicada pela primeira vez 
em 1817, na “Corografia 
Brasileira” do Padre Aires 
do Casal. Caminha morreu, 
ao que se acredita, durante 
o massacre de Calicute 
(Calcutá). A hipótese é cita
da na “Corografia” do Pa
dre Aires.

Camões (Luís Vaz de)

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

Cairu, José da Silva 
Lisboa, barão e 
visconde de —  
Camões, Luís Vaz de



Campanella (Tommaso)

Filósofo italiano (Stilo, Ca
lábria, Í568 — Paris, 1639). 
Ainda jovem, ingressou para 
a Ordem dos Dominicanos, 
dedicando-se aos estudos de 
filosofia. Em 1599 foi preso 
sob acusação de heresia e 
conspiração. Embora jamais 
houvesse confessado nenhu
ma das acusações, esteve re
cluso na prisão de Nápoles 
durante 27 anos. Posto em 
liberdade em 1626, foi nova
mente preso e levado diante 
do Santo Ofício em Roma, 
onde enfrentou julgamento 
por certas proposições em 
seu trabalho, consideradas 
suspeitas. Recuperando a li
berdade, esteve durante al
gum tempo no mosteiro do
minicano de Minerva, em 
Roma. Em 1634, temendo 
perseguições por suspeitas 
de que poderia estar envol
vido em nova conspiração, 
seguiu o conselho do Papa 
Urbano V III e fugiu para 
a França, onde foi recebido 
por Luís X III e pelo Car
deal Richelieu. Campanella 
deixou vasta obra, que, co
mo era comum na Renas
cença, abrange os mais va
riados assuntos: gramática, 
retórica, filosofia, teologia, 
política, medicina, astrolo
gia, etc. Para ele, a filoso
fia era como uma ciência: 
deveria buscar seus funda
mentos. As outras ciências 
tratam das coisas como elas 
são, cabendo à filosofia, e 
especialmente à metafísica, 
explicar as coisas em seu 
sentido mais profundo. En
tre suas obras principais ci
tam-se: “Philosophia Sensi- 
bus Demonstrata” (1591), 
“A Cidade do Sol” (1602), 
“Monarchia Messiae” (1633), 
“ Atheismus Triumphatus ”
(1636), “Disputationem in 
Quattuor Partes Suae Philoso- 
phiae Reales Libri Quattuor”
(1637), “De Sensu Rerum et 
Magia” (1620), etc. Em “A 
Cidade do Sol”, descreve um 
tipo de sociedade utópica, à 
maneira de Platão, prognos
ticando regras de convivên
cia entre governantes e go
vernados muito curiosas.

Campos (Bernardino 
José de)

Político brasileiro (Pouso 
Alegre, MG, 1841 — São 
Paulo, SP, 1915). Bacharel 
em Ciências Jurídicas e So
ciais em 1863, exerceu a 
advocacia e tornou-se um 
defensor da causa republica
na. Membro da Assembléia 
provincial em 1888, após a 
proclamação da República 
foi o primeiro chefe de polí
cia em São Paulo. Deputado 
e presidente do Congresso 
Constituinte do Estado de São 
Paulo, opôs-se à dissolução 
do Parlamento e ao governo 
de Deodoro da Fonseca. Em 
1892, foi eleito governador 
de São Paulo; realizou me
lhorias no ensino e na higie
ne e renovou a Justiça, bem 
como a política. No governo 
de Prudente de Morais foi 
convidado a ocupar a pasta 
da Fazenda (1896). Senador 
por São Paulo, foi reeleito 
governador em 1902. N o
meado para candidato à 
presidência da República em 
1906, cedeu sua candidatura 
a Afonso Pena. Foi presi
dente da  comissão diretora 
do Partido Republicano 
Paulista.

Campos (Humberto de)

Escritor brasileiro (Miritiba, 
MA, 1886 — Rio de Janei
ro, 1934). Tinha sete anos 
quando o pai morreu, obri
gando a família a transferir- 
se para Parnaíba, no Piauí. 
Realizou os primeiros estu
dos nessa cidade, onde foi 
empregado na casa comer
cial de seu tio Emídio Ve
ras. Mais tarde iria transfe
rir-se para São L u ís, no M a
ranhão, trabalhando como 
aprendiz de tipógrafo. Em 
1903, esteve em Belém do 
Pará, onde exerceu as fun
ções de escriturário numa 
firma comercial, deslocando- 
se a seguir para a Amazô
nia, em cujos seringais tra
vou contato com o drama 
dos trabalhadores. Depois de 
um ano e meio de estada, 
contraiu febre palustre, sen
do obrigado a retornar a 
Belém. Ingressou, então, co

mo colaborador, no jorna) 
“A Província do Pará”, de 
Antônio Lemos. Com a elei
ção deste para a prefeitura 
de Belém* Humberto de 
Campos ocupou um cargo 
de secretaria; pouco depois 
foi promovido a redator-che^ 
fe do jornal. Devido a uma 
revolta contra Antônio Le
mos (já senador, e de quem 
Humberto de Campos era 
partidário), teve de fugir 
para o Rio de Janeiro, de
pois de se haver refugiado 
no Arsenal da Marinha de 
Belém. N a capital da Repú
blica, alcançou rapidamente 
prestígio nos meios literários 
da época. Foi eleito para a 
Academia Brasileira de Le
tras em 1919. Em 1927 ele
geram-no representante do 
M aranhão na Câmara Fe
deral. Foi reeleito na legis
latura seguinte. Deixou ex
tensa produção literária: 
“Poeira” (séries de 1910 e
1917), “Da Seara de Booz” 
(1918), “O Vale de Josafat”
(1918), “Mealheiro de Agri- 
pa” (1921), “A Serpente de 
Bronze” (1921), “Os Párias” 
(1933), “Gansos do Capitó
lio”, etc.

-Campos Sales (Manuel 
Ferraz de)

Estadista brasileiro (Campi
nas, SP, 1841 — Guarujá, 
SP, 1913). Filho de um hu
milde tropeiro, demonstrou 
desde cedo grande dedicação 
aos livros. Depois dos pri
meiros estudos em sua cida
de natal, foi auxiliado por 
parentes em melhores condi
ções financeiras e conseguiu 
matricular-se na Faculdade 
de Direito de São Paulo, ali 
concluindo o curso em 1863. 
Filiado ao Partido Liberal, 
juntou-se aos que faziam a 
propaganda da República e 
foi eleito para a Assembléia 
Provincial de São Paulo, 
em 1867. Cinco anos mais 
tarde foi eleito vereador em 
sua cidade natal. Em 1884, 
Campos Sales conseguiu ele
ger-se como deputado-geral 
à 19.a legislatura. Proclama
da a República, aceitou a 
pasta da Justiça no Gover
no Provisório. Distinguiu-se, 
nessa ocasião, por um de
creto onde regulamentava o 
casamento civil. Em 1894, 
foi eleito presidente do Es
tado de São Paulo e, pouco 
tempo depois, senador. Em
1898, elegeu-se presidente da 
República, exercendo o car
go até o final do mandato 
e marcando sua administra
ção com importantes realiza
ções, em particular no setor 
financeiro. Exerceu depois as 
funções de embaixador em 
Buenos Aires, Argentina.



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

Camus (Albert)

Cauabarro (Davi José 
Martins)

Militar brasileiro (Taquari, 
RS, 1796 — Santana do Li
vramento, RS, 1867). Parti
cipou das campanhas mili
tares no rio da Prata em
1811, 1816 e 1825/28. Parti
cipou ativamente da rebelião 
republicana conhecida como 
Revolução Farroupilha, cujo 
comando assumiu em junho 
de 1843, quando o antigo 
chefe, Bento Gonçalves, para 
evitar a cisão entre republi
canos, desligou-se do coman
do farroupilha e passou a 
servir sob as ordens de Davi 
Canabarro. Como chefe dos 
revoltosos aceitou a anistia 
oferecida pelo governo em
18 de dezembro de 1845, 
através de Caxias, o “Pacifi
cador”. Enquanto as negocia
ções prosseguiam, Canabarro 
recebeu uma proposta de Ma
nuel Rosas, ditador argenti
no, que pretendia estender 
suas fronteiras; em troca da 
colaboração farroupilha ele 
receberia ajuda argentina em 
armas e soldados para com
bater o império. Canabarro 
respondeu através de enér
gica missiva em que afirma
va sua fidelidade ao país, 
embora monarquista e ele re
publicano. Encerradas as ne
gociações em 25 de fevereiro 
de 1845, ficou estabelecido 
que os republicanos indica
riam o próximo presidente 
da província, o governo im
perial responderia pela dívida 
pública do governo republi
cano, os oficiais do exército 
farroupilha que desejassem 
passariam ao exército impe
rial com os mesmos postos e 
todos os prisioneiros farrou
pilhas seriam anistiados.

Canaletto (Antonio Canal, 
dito II)

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

Caneca (Frei Joaquim do 
Amor Divino Rabelo e)

Sacerdote e político brasilei
ro (Recife, PE, 1779 — id., 
1825). Filho de um tanoeiro 
português, conseguiu educar- 
se graças à inteligência e 
força de vontade. Em 1795 
entrou para o Convento do 
Carmo, em Recife, ordenan
do-se um ano depois. Profes
sor de geometria em Alagoas, 
lecionou também geometria, 
retórica poética, filosofia e 
moral em Pernambuco. Tor
nou-se um intelectual proe
minente, aderindo aos ideais 
da Revolução de 1789, na 
França. Espírito liberal, ade
riu ao movimento republica
no que se articulava em Per
nambuco, freqüentando a 
Academia do Paraíso, um 
dos centros da conspiração. 
A revolução tendo sido des
baratada, muitos foram pre
sos e quatro dos participan
tes enforcados. Condenado à 
prisão, Frei Caneca esteve 
durante quatro anos aprisio
nado em Salvador. Ali ensi
nou aos companheiros geo
metria e cálculo, ao mesmo 
tempo em que escreveu uma 
gramática da língua portu- 
guêsa. Em 1821 foi posto em 
liberdade. Retornando #o Re
cife, foi nomeado no ano se
guinte pela junta do governo 
constitucional, recém-eleita, 
para lecionar geometria ele
mentar. Proclamada a inde
pendência, pronunciou dis
curso salientando a importân
cia de uma Constituição que 
impediria o poder imperial 
de realizar arbitrariedades. 
Em 1823, quando Dom Pe
dro dissolveu a Assembléia 
Constituinte para depois ou
torgar uma Constituição ao 
país, Frei Caneca manifestou 
sua oposição através do pe
riódico “Typhis Pernambuca
no”. Em 1824 os líderes per
nambucanos lançaram um 
manifesto rompendo com o 
Império e anunciando a for
mação de uma República, a 
“Confederação do Equador” . 
Derrotado o movimento, fu

giu com os conspiradores pa
ra o Ceará, onde foi preso 
em 1824: Reconduzido ao 
Recife, foi sumariamente jul
gado e condenado à morte 
por enforcamento. Morreu 
fuzilado, já que nenhum car
rasco aceitou a incumbência 
de enforcá-lo.

Canning (George)

Político inglês (Londres, 1770
— Chiswick, 1827). Estudou 
em Eton e Oxford. Junta
mente com outros membros 
do Partido “Whig”, aproxi
mou-se de William Pitt, líder 
da ala progressista do Par
tido “Tori”. Membro da Câ
mara dos Comuns em 1794, 
dois anos depois foi nomea
do subsecretário de Estado 
(1796/1801). Em 1798 defen
deu a moção conhecida por 
“Wilberforce”, que determi
nava a abolição do tráfico 
de escravos. Em 1800 passou 
à oposição, até a restaura
ção de Pitt, quando foi cha
mado para ocupar a pasta 
dos Negócios Estrangeiros. 
No gabinete de Portland 
ocupou novamente esse car
go. Apoiou então a resis
tência espanhola a Napoleão 
e foi o responsável pelo bom
bardeio de Copenhague. Em 
seguida a um duelo por mo
tivos políticos com Lord 
Castlereagh e ao suicídio des
te, o Ministério foi dissolvido. 
Reeleito deputado por Liver- 
pool em quatro legislaturas 
(1812/20), foi nomeado em
baixador extraordinário em 
Portugal, ali permanecendo 
durante dois anos. De volta 
à Inglaterra, combateu a re
forma parlamentar; nomeado 
governador-geral da índia, 
não chegou a ocupar esse 
cargo, pois foi nomeado para 
a pasta dos Negócios Estran
geiros, em conseqüência da 
morte do marquês de Lon- 
donderry (1822). Tomou uma 
posição contrária à política 
da Santa Aliança, especial
mente no que concernia ao 
reconhecimento das novas 
Repúblicas da América La
tina, chegando a enviar re
presentantes diplomáticos pa
ra a Colômbia, México e 
Argentina. Nomeado primei
ro-ministro em 1827, con
cluiu o tratado da Ingla
terra com a França e a 
Rússia, que levaria ao tér
mino da Santa Aliança.

Cannizzaro (Stanislao)
Químico italiano (Palermo, 
1826 — Roma, 1910). Ainda 
jovem participou do movi
mento do “risorgimento”, mo
vimento literário, filosófico e

Campanella, 
Tommaso — 
Cannizzaro, 
Stanislao



político orientado para a con
quista da unidade italiana. 
Exerceu atividade política, 
tendo sido nomeado senador. 
Professor da Universidade de 
Gênova, lecionou ainda em 
Palermo e Roma. Sua grande 
contribuição à ciência foi o ' 
esclarecimento que forneceu 
à hipótese de Avogadro so
bre a teoria atômica, preci
sando a distinção entre peso 
atômico e peso molecular. 
Conseguiu que fossem acei
tos no Congresso de Karls- 
ruhe (1860) os conceitos e 
argumentos a favor da hipó
tese de Avogadro, contida 
em sua obra “Sumário de 
um Curso de Filosofia Quí- • 
mica”. Foi o autor da rea
ção que leva seu nome: rea
ção a frio à ação de soluções 
concentradas de hidróxidos 
alcalinos sobre um aldeído, 
com formação simultânea de 
um álcool e um ácido. Seus 
trabalhos foram reunidos sob 
o título de “Scritti Vari et 
Lettere” (“Escritos Diversos 
e Cartas”, 1925).

Canova (Antonio)

Escultor italiano (Possagno, 
1757 — Veneza, 1822). Foi 
um dos maiores expoentes 
do estilo neoclássico em es
cultura. Jovem ainda foi re
sidir em Veneza, onde rece
beu as primeiras aulas de 
escultura. Seu primeiro tra
balho a utilizar um tema 
clássico foi “Dédalo e ícaro” 
(1779). A partir de 1781 vi
veu em Roma. Em 1782 re
cebeu sua primeira encomen
da importante: o monumento 
ao Papa Clemente XIV, em 
Roma, completado cinco anos 
depois. Em 1787 foi-lhe con
fiada a execução do monu
mento a Clemente XIII, para 
a Basílica de São Pedro. 
Nesse período esculpiu uma 
de suas estátuas mais famo
sas, “Eros e Psiché”, encon
trada hoje em dia no Museu 
do Louvre. Com a invasão 
francesa da Itália, Canova 
foi obrigado a transferir-se 
para Veneza, mas em 1799 
retornou a Roma, onde foi 
eleito membro da Academia 
de São Lucas. Convidado por 
Napoleão, dirigiu-se para a 
França em 1802, ali execu
tando o famoso busto em 
gesso do imperador. Opôs-se 
contudo violentamente à pi
lhagem de obras de arte ita
lianas pelos franceses. Após 
a queda do imperador, diri
giu-se à Inglaterra, onde con
tribuiu para a restituição 
dessas obras. Esculpiu ainda 
uma famosa estátua reclina
da de Pauline Bonaparte. Em
1816 recebeu o título de m ar

quês de lschia. Morreu em 
Veneza e foi enterrado na 
igreja que ele próprio cons
truíra.

Caracala (Marco Aurélio 
Antônio Bassiano)

Imperador romano (Lyon, 
188 — proximidades de Edes- 
sa, 217). Filho de Setímio 
Severo e de Júlia Domna, em 
211 foi proclamado impera
dor, partilhando o poder com 
seu irmão Públio Setímio Ge- 
ta. Este, que tentara enve
nenar Caracala, no ano se
guinte foi mandado assassinar 
pelo irmão, nos braços de 
sua própria mãe. Caracala 
não tinha escrúpulos, era 
cruel e ambicioso: sonhava 
igualar Alexandre. Por isso, 
empreendeu várias campa
nhas, vencendo os alamanos 
no Maine, em 213. Três anos 
depois, entrou em guerra 
com os partas, e durante essa 
campanha foi assassinado por 
Macrin, prefeito dos guardas. 
Caracala deixou em Roma 
belos monumentos, pois foi 
grande construtor. As termas 
que têm seu nome, às mar
gens da colina Aventino, são 
de complexa estrutura arqui
tetônica, e de grande luxo. 
Seu reinado foi marcado pe
lo chamado “edito de Ca
racala” (212), que concedeu 
a cidadania romana a todas 
as províncias, o que coloca
va no mesmo nível jurídico 
latinos e provinciais. No en
tanto, algumas categorias fi
caram excluídas, notadamen- 
te os bárbaros, habitantes das 
proximidades das fronteiras 
e a maior parte das popula
ções rurais.

Caramuru (Diogo Álvares 
Correia, dito)

Aventureiro português (Via
na do Castelo, 1475 — Al
deia Velha, Bahia, 1557). Em 
1509, durante viagem que em
preendera para São Vicente, 
na altura do rio Vermelho,

próximo à baía de Todos os 
Santos, todos os tripulantes 
foram devorados pelos tupi- 
nambás, com exceção de Dio
go, que mais tarde foi en
contrado escondido entre pe
nhascos, à beira-mar. Por isso 
os índios o chamaram Cara
muru ou Moréia, do nome 
de um peixe comum nas cos
tas baianas; (Em 1811 divul
gou-se a idéia de que Cara
muru significava “filho do 
trovão”, palavra que os ín
dios teriam gritado ao ouvir 
os tiros da arma do náufra
go, no poema “Caramuru” 
de Frei José de Santa Rita 
Durão.) Diogo Álvares Cor
reia viveu entre os índios 
quase meio século. Casou-se 
com Paraguaçu, filha de um 
dos morubixabas mais impor
tantes. Com ela foi à Euro
pa, num navio de Jacques 
Cartier; a mulher deste, Ca
tarina des Granches, batizou 
então a índia com o nome de 
Catarina. Quando, em 1531, 
aportou na baía de Todos 
os Santos a primeira expe
dição colonizadora comanda
da por Martim Afonso de 
Sousa, o auxílio de Caramu
ru foi precioso, pois conhe
cia bastante gente da terra 
e seus costumes. E em 1548, 
Dom João II, rei de Portu
gal, encarregou Diogo Álva
res Correia de preparar a 
vila do Pereira — sede da 
Bahia de Todos os Santos
— para receber o primeiro 
governador-geral do Brasil, 
Tomé de Sousa. Foi nessa 
mesma povoação, Pereira da 
Aldeia Velha, que Caramu
ru morreu, em 1557. Foi se
pultado no Mosteiro de Jesus.

Caravaggio (Michelangelo 
Amerighi ou Merisi da, 

dito II)

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

Cardano (Gerolamo)

Matemático, filósofo e médi
co italiano (Pavia, 1501 — 
Roma, 1576). Filho natural



de um jurista milanês, inicial
mente foi autodidata. Mais 
tarde completou seus estu
dos nas universidades de Pa- 
via e Pádua. Ocupou cátedras 
nas universidades de Milão, 
Pavia e Bolonha, interessan
do-se profundamente por me
dicina, física e astrologia. 
Viajou para a Escócia, In
glaterra e França. Pensador 
exaltado, em 1570 foi apri
sionado, provavelmente sob 
a acusação ‘de heresia. Em 
liberdade no ano seguinte, 
foi para Roma, onde obteve 
uma pensão do Papa Gre- 
gório XII. Escreveu mais de 
cem obras, sobre os mais di
versos assuntos. As mais im
portantes são os tratados de 
aritmética e álgebra (1545) e 
uma autobiografia, publicada 
postumamente: “De Vita Pró
pria” (1643). Deve-se a ele a 
divulgação da fórmula reso- 
lutiva das equações cúbicas, 
chamada “fórmula de Car- 
dano” Publicou também “De 
Sublitate Rerum” e “De Re- 
rum Varietate”, em que des
creve dois mecanismos que 
provavelmente inventou, e 
que conservam seu nome: a 
suspensão Cardano, formada 
por dois círculos concêntri
cos montados sobre eixos 
perpendiculares entre si, o 
que permite a um objeto, si
tuado no meio estar vertical 
ao conjunto em todas as po
sições; e a transmissão Car
dano, em que dois eixos em 
ângulo podem-se transmitir 
sua rotação, usados até hoje 
em mecânica.

Cardim (Fernão)

Jesuíta e escritor português 
(Viana de Alentejo, 1548 — 
Salvador, Bahia, 1625). As 
tendências religiosas cedo se 
revelaram nele, e ingressou 
na Companhia de Jesus. Era 
ministro do Colégio dos Je
suítas em Évora (1582), quan
do foi escolhido para acom
panhar o governador-geral 
Manuel Teles Barreto ao 
Brasil, juntamente com os 
padres Cristóvão de Garcia e 
Rodrigo de Freitas. Chega
ram à Bahia em 1583, e a 
viagem foi descrita por Car
dim em “Narrativa Episto
lar”, cuja última carta data 
de 1590. Seis anos depois, 
era reitor do Colégio de São 
Sebastião do Rio de Janeiro. 
Em 1598 foi eleito pela Con
gregação Provincial para ocu
par o cargo de procurador 
da Província do Brasil em 
Roma. Para lá seguiu, para 
voltar, em 1601, novamente 
ao Brasil, desta vez còmo 
provincial da Bahia. Durante 
a viagem, foi aprisionado por

piratas ingleses, chegando à 
Bahia somente em 1604, após 
ter sido resgatado. Assumiu 
então também a Reitoria do 
Colégio dos Jesuítas. No iní
cio de 1624, a cidade foi ata
cada pelos holandeses, e Car
dim se refugiou na pequena 
aldeia de Abrantes, morrendo 
pouco depois.

Carducci (Giosuè)

Poeta e escritor italiano (Vai 
di Castello, Toscana, 1835 — 
Bolonha, 1907). Unificada a 
Itália politicamente, não se 
alcançara, porém, a integra
ção espiritual em torno de 
valores intelectuais e cívicos 
que consubstanciassem os 
atributos diferenciadores da 
nacionalidade. Nas letras, nas 
artes, na política, eram níti
das e cristalizadas as influên
cias da França, Inglaterra, 
Alemanha, aceitas docilmen
te, sem qualquer esforço diri
gido para a renovação. Nesse 
conformismo, Carducci en
contra motivos para sua poe
sia rebelde, anticlerical e an
ti-romântica. Primeiro filho 
do médico Michele Carducci 
e Ildegonda Celli, forma-se 
em letras na Escola Normal 
de Pisa, em 1856. Quatro 
anos depois é catedrático de 
literatura italiana na Univer
sidade de Bolonha. Já ganha
ra, então, certa notoriedade 
com versos em que coloca 
todo seu sentimento patrióti
co, numa espécie de compen
sação criativa por não ter 
podido seguir para o campo 
de batalha, contra a Áustria, 
obrigado a responder pela 
subsistência da família após 
a morte do pai. Às divaga
ções românticas dos literatos 
contemporâneos, antepõe o 
vigor de seus versos realistas 
e “italianos”, na medida em 
que neles interpreta o mo
mento histórico-político e 
procura indicar caminhos de 
afirmação nacional. “Levia 
Gravia” é exemplo da atua
lidade' de seus versos: inspi
ra-se em noticiário dos jor
nais, com remissão à história 
do país. No período em que 
se inflam^ como republicano

(1867/82), “Giambi e Epodi” 
é sua obra mais significativa. 
Não deixa, porém, de se de
dicar à poesia intimista, co
mo aquela de “Rimas Novas” 
(coletânea em que figuram 
“O Boi”, “São M artinho”, 
“Pranto Antigo” — em ho
menagem à memória da mãe, 
falecida em 1870 —, “Diante 
de São Guido”). Por essa 
época, a paixão política se 
amenizava. Faz também as 
“Odes Bárbaras” (1877/89), 
em que reproduz o ritmo da 
poesia grega e latina, e “Ri
mas e Ritmos” (1888/98), sé
rie de odes históricas. É no
meado senador em 1890, mas 
continua a lecionar em Bo
lonha até 1904. Não são pou: 
cos, também, seus trabalhos 
em prosa. Em 1907 é dis
tinguido com o prêmio No- 
bel de literatura.

Carlos I

Rei da Grã-Bretanha e Ir
landa (Dumferine, Escócia, 
1600 — Londres, 1649). Fi
lho de Jaime I Stuart, subiu 
ao trono em 1625, depois que 
seu pai morreu. Era absolu
tista e partidário do direito 
divino. Logo. entrou em guer
ra contra a França, a favor 
dos huguenotes, sem conse
guir obter vitórias. Por essa 
razão, teve de dissolver o 
Parlamento duas vezes (1625 
e 1626), pela violenta oposi
ção que aí encontrou. Um 
terceiro Parlamento forneceu- 
lhe os recursos necessários 
para continuar a guerra, mas 
obrigou o rei a assinar o cha
mado “Ato dos Direitos” 
(“Bill of Rights”), que res
tabelecia energicamente as 
liberdades tradicionais do po
vo inglês. Carlos I aceitou 
o Ato e imediatamente de
cretou a dissolução da Câ
mara (1629), iniciando-se um 
período chamado a “tirania 
dos onze anos”: o rei gover
nou como soberano absoluto, 
não convocou as câmaras, 
exigiu impostos e instituiu 
tribunais de exceção. Em 
1637, com a imposição à 
Escócia de uma nova língua,

Canova, Antonio 
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eclodiu a revolta na catedral 
em Edimburgo, uniu-se a 
oposição presbiteriana em 
Cobenant (1638), começaram 
as duas “guerras episcopais” 
(1638/39, 1640/41). Para 
obter subsídios, o rei foi for
çado a convocar novo Par
lamento. Redobraram as crí
ticas à política real e, em 
apenas três semanas, o Par
lamento foi dissolvido. A esse 
Curto Parlamento seguiu-se 
o Longo Parlamento, convo
cado em novembfo de 1640, 
que duraria até 1660. A si
tuação financeira do rei era 
desesperadora, obrigando-o a 
fazer uma série de conces
sões: aceitou o “Trienal Bill” 
(1641), que lhe impunha con
vocar o Parlamento pelo me
nos uma vez durante três 
anos, renunciando ao direito 
de dissolver o Parlamento 
que estava no poder, a não 
ser com o consentimento do 
próprio Parlamento. Acredi
tando poder manter-se no 
trono por um golpe de Esta
do, Carlos I ordenou a prisão 
de seis chefes da oposição 
parlamentar: os acusados re-' 
fugiaram-se, porém, em Lon
dres, que se recusou a en
tregá-los ao rei. Foi o início 
da guerra civil. As milícias 
dos campos, conduzidas por 
proprietários rurais — cha
mados cavaleiros — , conse
guiram de início importantes 
vitórias para o rei. Os par
lamentares encontraram em 
Cromwell seu chefe militar. 
Vencido em Naseby (1645), o 
rei se refugiou na Escócia, 
mas os escoceses o entrega
ram ao Parlamento (1647). 
Detido, o rei pôde, de início, 
gozar de certa liberdade, mas 
recusou-se obstinadamente a 
negociar com o Parlamento. 
Julgado em Westminster 
(1649), recusou-se a reconhe
cer o tribunal, dizendo que 
“um rei não tem juizes na 
terra”. Condenado à morte, 
enfrentou-a corajosamente em 
Whitehall.

Carlos IV

Imperador germânico (Pra
ga, 1316 — id., 1378). Fi
lho de João de Luxembur
go, rei da Boêmia, e neto do 
Imperador Henrique VII, foi 
proclamado rei da Boêmia e 
rei dos romanos em 1346, 
com o apoio do papa. Com 
a morte de Luís da Baviera, 
em 1355 foi coroado impe
rador em Roma, colocou-se 
inteiramente sob a dependên
cia do papa, renunciando à 
política imperial tradicional 
na Itália. Manteve sempre 
certa predileção por suas pos
sessões da Boêmia e especial

mente por sua cidade natal, 
Praga, onde fundou, em 1348, 
a universidade. Foi Carlos 
IV quem editou a famosa 
Bula de Ouro, em 1356, re
digida em latim, em trinta 
capítulos, nas dietas de Nu- 
remberg e Metz. Essa bula 
regulamentou o direito polí
tico da Alemanha até 1806, 
fixando os direitos e classe 
dos eleitores, a forma de 
eleição, etc. Culto, Carlos IV 
tornou sua corte um centro 
de humanismo.

Carlos V

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

Carlos VIII

Rei francês (Amboise, 1470
— id., 1498). Filho de 
Luís XI e de Carlota de 
Savóia, subiu ao trono aos 
treze anos, reinando até os 
vinte sob a regência de sua 
irmã, Ana de Beaujeu. Em 
1491, casou-se com Ana, du
quesa da Bretanha, anexan
do assim essa província à 
França. Jovem e ambicioso, 
em 1494 decidiu reaver o rei
no de Nápoles, como des
cendente que era da Casa de 
Anjou. (No século XIII, Car
los de Anjou, conde da Pro- 
vença, tinha ocupado esse 
reino durante algum tempo.) 
Iniciou, assim, as guerras da 
Itália. Cinco anos depois da 
partida, os franceses entra
vam em Nápoles, enquanto o 
Rei Ferdinando II se refu
giava na ilha de Ischia. Car
los VIII conquistara o reino 
mais ambicionado da Europa 
sem combates. Em oposição 
à ocupação dos franceses 
formou-se então a Liga Itá
lica. Derrotado pelas tropas 
da Liga na batalha de For- 
novo (1495), Carlos V III 
conseguiu, ainda assim, vol
tar à França, embora tenha 
perdido os territórios conquis
tados em Nápoles. Com sua 
morte, em 1498, foi substi
tuído no trono por seu pri
mo, o duque de Orleans, que 
reinou com o nome de Luís 
XII.

Carlos X ou Carlos 
Gustavo

Rei da Suécia (Nykõping, 
1622 — Gotemburgo, 1660). 
Filho de João Casimir, prín
cipe palatino do Reno, e de 
Catarina, filha de Carlos IX, 
desde jovem demonstrou seu 
talento militar, durante a 
Guerra dos Trinta Anos. Em
1649, foi designado herdeiro 
do trono, e tornou-se rei 
com a abdicação de sua pri
ma, Cristina, em 1654. So
nhando tdrnar o Báltico um 
lago sueco, iniciou uma guer
ra contra João Casimir, rei* 
da Polônia, ganhando a ba
talha de Varsóvia (1656), e 
se apoderou de toda a Po
lônia em menos de três me
ses. No ano seguinte foi a 
vez da Dinamarca: pela paz 
de Roskilde (1658), esta lhe 
cedeu a Escânia e o sul da 
Suécia atual. Foi obrigado a 
evacuar a Polônia quando o 
imperador, os Países-Baixos, 
a Polônia e o Brandemburgo 
fizeram uma aliança.

Carlos Alberto de Savóia 
Carignano

Rei do Piemonte-Sardenha 
(Turim, 1798 — Porto, Por
tugal, 1849). Educado na 
França napoleônica, absorveu 
as idéias liberais de indepen
dência e Constituição difun
didas por Bonaparte. De vol
ta a Turim, o jovem sentiu-se 
tolhido na corte reacionária 
de Vitório Emanuel I, e logo 
se desentendeu com Carlos 
Felice, irmão do rei. Em 
março de 1821, com a abdi
cação de Vitório Emanuel I, 
Carlos Alberto se tornou re
gente e promulgou a Consti
tuição. Carlos Felice revogou 
todas as decisões tomadas pe
lo regente, e o afastou da ci
dade. Herdeiro do trono pie
montês, Carlos Alberto subiu 
ao poder a 27 de abril de 
1831: promoveu então várias 
reformas, reorganizando a 
Justiça, e o Exército. Na re
volução de 1848, voltando às 
idéias da juventude, promul
gou uma Constituição libe
ral. Quando os insurretos mi- 
laneses pediram seu auxílio, o 
rei decidiu entrar em guerra 
com a Áustria. Nessa guerra, 
mais tarde chamada primeira 
guerra de independência, con
seguiu brilhantes vitórias mas 
acabou vencido por Radetzky 
em São Donato (4/8/1848), 
e foi obrigado a retirar-se de 
Milão. Em 1849 o rei abdi
cou em favor do filho, Vi
tório Emanuel II, partindo 
para Portugal e morrendo 
quatro meses depois.



Carlos Magno

V. Carlos Magno. Enciclopé
dia Abril (Vol. II).

Carlos Martel

Ministro dos reis merovín- 
gios (c. 688/89 — Quierzy- 
sur-Oise, 741). Filho natural 
de Pepino II de Heristal, 
com a morte do pai assume 
o poder (714), em detrimen
to dos legítimos herdeiros, os 
netos de Pepino. Reinou en
tre os francos na qualida
de de prefeito do palácio. 
Procurou unificar os Estados 
merovíngios, vencendo os sa- 
xões, frísios, submetendo a 
Turíngia e a Baviera. Foi 
Carlos Martel quem salvou 
a Europa continental da in
vasão dos árabes muçulma
nos. Passando da Espanha à 
França, os invasores foram 
repelidos pelos francos con
duzidos por Carlos Martel, 
na batalha de Poitiers (732). 
A partir daí, Carlos foi con
siderado o salvador da cris
tandade de uma possível ruí
na. Explorando a fundo essa 
vitória, submeteu em segui
da a Aquitânia e a Provença 
(campanhas de 737 e 739). 
Procurou laicizar os bens 
eclesiásticos, sempre colabo
rando com Roma: essa alian
ça com a Igreja seria man
tida por seus sucessores.

Carlota Joaquina 
de Bourbon

Rainha de Portugal e Impe
ratriz do Brasil (Aranjuez, 
Espanha, 1775 — Queluz, 
Portugal, 1830). Filha de Car
los IV e Maria Luísa de 
Parma, aos dez anos casou- 
se com Dom João de Bra
gança — mais tarde Dom 
João VI —, príncipe portu
guês. Com a subida deste ao 
poder, tornou-se regente, e 
depois rainha de Portugal e 
do Brasil. Fiel às suas origens 
espanholas, procurou assu
mir a regência do trono, 
acusando o m ando de iná
bil e incompetente; fazia a 
política espanhola na corte 
portuguesa. Vindo ao Brasil 
com a família real em 1807, 
não apreciava o país e aqui 
viveu aspirando dominar o 
Prata, aliada a Sir Sidney 
Smith, almira'nte inglês, a 
quem prometeu o título de 
Duque de Montevidéu. Plei
teou a administração das 
possessões espanholas na 
América, e, após ter tentado
— inútilmente :-r- obter a re
gência do trono espanhol, 
afastou-se da política até que 
a família real voltou a Lis
boa, em 1821. Envolveu-se 
em conspirações, sendo apri
sionada em Queluz, onde 
morreu abandonada por to
dos.

Carlyle (Thomas)

Escritor inglês (Ecclefechan, 
Escócia, 1795 — Londres, 
1881). Educado para ser pa
dre, estudou na Universida
de de Edimburgo. Em 1817, 
lendo “De l'Allemagne” (“Da 
Alemanha”) de Mme. de 
Stael, ficou fortemente im
pressionado pela literatura e 
filosofia alemãs, dedicando-se 
ao estudo da língua para 1er 
os escritores no original. Tra
duziu “Wiljelm Meister” de 
Goethe e escreveu uma “Vi
da de Schiller” (1825) e uma 
história da literatura alemã, 
que deixou inacabada. A pu
blicação de “Sartor Redar- 
tus”, romance bastante ori
ginal, não despertou grande 
atenção, enquanto a “His
tória da Revolução Fran
cesa”, publicada algum tem
po depois, marcou o início 
de seu grande prestígio como 
escritor. Considerada a obra 
prima do escritor inglês, é 
também um marco impor
tante na historiografia român
tica. Nessa época escreveu 
também: “Chartism” (1839) 
e “Past and Present” (“Pas
sado e Presente”, 1843). Sua 
idéia de que a história pode 
ser interpretada através da 
vida dos heróis e dos chefes 
serviu-lhe de base para uma 
série de obras importantes:

“Oliver Cromwell’s Letters 
and Speeches” (“Cartas e Dis
cursos de Oliver Cromwell”, 
1845); “Life of John Sterling” 
(“Vida de John Sterling”, 
1851); “History of Frederic
II of Prussia” (“História de 
Frederico II da Prússia”, 
1858/65). Em 1866 Carlyle 
foi nomeado reitor da Uni
versidade de Edimburgo e ali 
recebeu a notícia da morte 
de sua mulher. Escreveu en
tão “Reminiscences” (“Remi
niscências”, 1883) e “Letters 
and Memorials of Jane Welsh 
Carlyle” (“Cartas e Memó
rias de Jane Welsh Carlyle”).

Carneiro de Campos 
(José Joaquim)

Político brasileiro (Bahia, 
1768 — Rio de Janeiro, GB, 
1836). Destinado inicialmen
te à carreira eclesiástica, che
gou mesmo a tomar ordens 
com os beneditinos. M atricu
lado na Universidade de 
Coimbra, desistiu da carrei
ra eclesiástica; seguiu cursos 
de ciências físicas e matemá
ticas, graduando-se em teo
logia; fez doutoramento em 
direito civil. Permaneceu al
guns anos em Portugal, onde 
foi preceptor dos filhos do 
conde de Linhares. Regressou 
ao Brasil em 1807, com a 
família real. Logo depois foi 
nomeado oficial-maior da 
Secretaria dos Negócios do 
Reino. Escolhido deputado 
para a primeira Constituinte 
brasileira (1823), dois dias 
antes da dissolução da Cons
tituinte (12 de novembro) 
deixou o governo, sendo subs
tituído por Francisco Vilela 
Barbosa. Embora contrário 
à dissolução, aceitou o cargo 
de conselheiro por Dom Pe
dro I, para integrar a co
missão especial encarregada 
de redigir a Carta Constitu
cional do Império do Brasil, 
cujo projeto assinou em 11 
de novembro de 1823. Em 
1825 foi nomeado visconde 
de Caravelas, com honras 
de grandeza, e senador do 
Império em 1826. No ano 
seguinte foi elevado a mar
quês. Ministro da Justiça e
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do Império de 1826 a 1827, 
voltou a exercer esse cargo 
em 1829/30. Político hábil, 
manteve-se sempre indepen
dente ante a disciplina par
tidária, como liberal mode
rado e conciliador. Após a 
abdicação integrou a Regên
cia Trina Provisória. Ao ser 
constituída a Regência Per
manente, foi vítima de um 
mal-entendido, não sendo re
conduzido ao cargo, afastan
do-se então definitivamente 
da política.

Carnot (Nicolas Léonard 
Sadi)

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

Carnot (Lazare Nicolas 
Marguerite)

Político francês (Nolay, Cô
te-d’Or, 1753 — Magdeburg, 
1823), cognominado o “Or
ganizador da Vitória” ou o 
“Grande Carnot”. Depois da 
Revolução, foi deputado na 
Assembléia legislativa. Enge
nheiro militar, participou do 
comitê militar, decretando o 
armamento da Guarda Na
cional. Em 1793 dirigiu as 
forças francesas, contribuin
do notavelmente na vitória 
de Wattignies. Eleito para o 
comitê de salvação pública, 
desligou-se das lutas entre os 
partidos, ocupando-se exclusi
vamente das operações mili
tares. Convicto em suas 
idéias revolucionárias, parti
cipou do golpe de Estado do
9 Termidor. Eleito para o 
Diretório em 1795, foi der
rubado pelo golpe de Estado 
de 18 Frutidor e se refugiou 
na Alemanha. Retornou a 
pedido de Bonaparte, tornan
do-se ministro da Guerra, 
mas, devido a sua oposição 
ao império, foi afastado do 
cargo. Dedicou-se então a 
estudos de matemática e mi
litares. Em 1814, vendo a 
França ameaçada, ofereceu 
seus serviços a Napoleão, que 
o nomeou defensor de An
tuérpia. Ministro do Inte
rior durante os Cem Dias, 
foi banido quando da Res
tauração. Escreveu diversas 
obras: militares (“De la Dé
fense des Places Fortes”, 
etc.), matemáticas (“Géome- 
trie de Positions”, etc.) e 
uma célebre “Mémoirs”, en
dereçada ao rei, na qual cen
surava o governo da Primei
ra Restauração.

Carpaccio (Vittore)
Pintor italiano (ístria, c. 
1460 — Veneza, c. 1525). Foi 
um dos “pintores cronistas” 
de Veneza que contribuíram

para a fama e o prestígio da 
cidade. Em 1490 executou a 
primeira pintura da grande 
série destinada à Confraria 
de Santa Úrsula. A partir 
de então passou a receber 
encomendas regulares: de 
1502 a 1510, para a Scuola 
degli Schiavoni, uma série 
de painéis ilustrativos, “Vi
das de São Jorge, de São 
Jerônimo e de São Tryfon” ; 
um conjunto para a Scuola 
degli Albanesi; para o palácio 
ducal em 1500, depois em 
1507, trabalhos de grandes 
dimensões como “Papa Ale
xandre III em São M arco” 
e “Encontro do Papa e do 
Doge em Ancona” ; retábulo 
de São Tomás para a Igreja 
de São Pedro, em Murano; 
“Apresentação ao Templo” 
(1510). Entre suas obras im
portantes, encontramos ain
da “Cristo Morto com São 
Jerônimo e Santo Onofre” 
e a “Missa no Sepulcro”.

Carpeaux (Jean-Baptiste)

Escultor francês (Valencien- 
nes, 1827 — Courbevoie, 
1875). De origem humilde, 
conseguiu ir para Paris, gra
ças a uma pensão do gover
no. Lá, estudou com Rude 
e Duret. Em 1854 recebeu 
o prêmio Roma, de escultu
ra, transferindo-se nesse mes
mo ano para a Itália. Em 
Roma triunfou como artista; 
príncipes, artistas e curiosos 
desfilavam em seu atelier. 
Contudo, em Paris, foi fria
mente acolhido por se con
siderar sua escultura “não 
conforme às regras”. Exe
cutou um grupo central de 
esculturas em um novo pa
vilhão do Palácio do Louvre. 
Realizou uma estátua do 
príncipe imperial, bustos do 
imperador e da imperatriz, 
tornando-se o escultor ofi
cial da corte, aos 36 anos. 
Sua concepção de uma escul
tura viva renovou a arte do 
século XVIII e contrariou o 
academicismo oficial. Nos 
anos seguintes executaria 
duas obras de importância 
capital. A primeira foi um 
conjunto, “Quatro Partes do 
Mundo” (1867/72), para uma 
fonte de Paris, e um outro 
conjunto, “A Dança” (1869), 
para a fachada da ópera de 
Paris. Carpeaux, retratista 
nato, criou ainda uma incom
parável galeria de figuras, so
bretudo femininas: “Mlle. 
Fiocre”, “Mme. Carpeaux”. 
Seu talento de improvisaddr 
permitiu-lhe realizar esboços 
rápidos e cenas instantâneas: 
o salão da Princesa Matilde, 
uma quadrilha em Compiè- 
gne, uma noite na ópera.

Carrà (Cario)

Pintor italiano (Quargnento, 
1881 — Milão, 1966). Foi 
um dos primeiros signatários 
do “Manifesto Futurista” . 
Embora sua obra ainda em
preste ao Cubismo sua es
trutura, não lhe falta o mo
vimento e a animação pró
pria do Futurismo. Em 1916 
conheceu em Ferrara Giorgio 
de Chirico, o inventor da 
pintura metafísica, e acredi
tou haver encontrado seu 
caminho na pintura: reencon
trar a magia da pintura na 
representação mais simples 
do objeto. Esta magia era 
um efeito da perspectiva e 
das relações existentes entre 
os cheios e os vazios na com
posição do quadro. Menos 
conhecidas no estrangeiro 
que as obras de Chirico, as 
pinturas de Carrà dessa épo
ca são freqüentemente mais 
elaboradas que as de seu 
amigo, ao qual deveu sem dú
vida suas primeiras noções 
artísticas. Entre suas obras, 
cabe citar “Musa Metafísica” 
e o “Quarto Encantado’’.

Carracci (família)

Família de pintores italianos, 
fundadores da escola eclética 
de pintura em Bolonha no 
século XVI, baseados em 
estudo profundo dos mestres 
da Renascença. Lodovico 
Carracci (1555/1619) foi o 
fundador da escola; perce
bendo que não poderia levar 
adiante seu plano sem aju
da, persuadiu seus dois pri
mos Agostino (1557/1602) e 
Annibale (1560/1609) a tra
balharem júnto com ele. Os 
três abriram uma academia 
em Bolonha, que mantiveram 
durante três anos. Agostino, 
que havia estudado em Par- 
ma e Roma, adquiriu renome 
como gravador- e pintor. 
Annibale deixou Bolonha, 
convidado pelo Cardeal 
Odoardo Farnese para deco
rar seu palácio em Roma. 
Agostino juntou-se ao irmão, 
assistindo-o no trabalho. “Su-



sana e os Dois Anciãos” é 
um dos melhores exemplos 
do trabalho de Lodovico. A 
obra-prima de Agostino é a 
“Comunhão de São Jeroni
mo”, enquanto o trabalho de 
Annibale é bem representado 
por “Silenius Colhendo Uvas”, 
encontrado na National Gal
lery de Londres.

Carrel (Alexis)

Fisiplogista e cirurgião francês 
(Lyòn, 1873 — Paris, 1944). 
Carrel formou-se em me
dicina em. 1896. Médico 
residente no hospital de 
Lyon durante quatro anos, 
nos dois anos seguintes tra
balhou na faculdade de ci
rurgia. Ali iniciou os primei
ros estudos sobre interven
ções e suturas realizadas em 
vasos sanguíneos. Em 1906 
conheceu o patologista ame
ricano Simon Flexer, que o 
introduziu nos quadros do 
recém-fundado Instituto Ro- 
ckefeller de Pesquisas Médi
cas, em Nova York. Em 
pouco tempo foi nomea
do diretor do Centro de 
Cirurgia Experimental, on
de entrou em contato com 
Harvey Cushing, cirurgião 
que conseguiu realizar a pri
meira sutura de nervos e que 
interessou-se pelas idéias de 
Carrel sobre a sutura de va
sos. De acordo com Cushing, 
essas experiências poderiam 
levar ao transplante de seg
mentos de vasos e à possi
bilidade de retirar órgãos 
delicados, conservá-los fora 
do organismo e utilizá-los 
posteriormente. Foi quando 
Carrel conseguiu seu primei
ro êxito: retirou o rim de 
um cachorro e o implantou 
após tê-lo conservado du
rante um mês a baixa tem
peratura. Em 1912 recebeu 
o prêmio Nobel de fisiologia 
e medicina pela sua contri
buição no campo da cirurgia 
dos vasos sanguíneos. Em
1912 iniciou a famosa expe
riência com um coração de 
galinha. Cultivou “in vitro” 
um fragmento de teci

do cardíaco retirado de um 
embrião de galinha de 
sete dias. Para surprêsa 
geral, o tecido conseguiu 
sobreviver durante quase trin
ta anos, só vindo a morrer 
devido à desatenção de um 
assistente do Instituto. Com 
essa experiência, Carrel pro
vou que as pulsações cardía
cas não dependem da ativi
dade nervosa central, mas 
são causadas por contrações 
próprias ao tecido muscular 
cardíaco.

Carroll (Charles Lutwidge 
Dodgson, dito Lewis)

Escritor e matemático inglês 
(Daresbury, Cheshire, 1832
— Guildford, Surrey, 1898). 
Filho de um pastor anglica
no, estudou na Christ Church, 
em Oxford. Sua vida, despro
vida de episódios exteriores 
marcantes, foi dividida entre 
os estudos matemáticos, nos 
quais distinguiu-se publican
do importantes obras sobre 
as determinantes e a logica 
simbólica: “Elementary Trea- 
tise on Determinants” (“Tra
tado Elementar de Determi
nantes”, 1867), “Euclid and 
his Modern Rivais” (“Eucli- 
des e seus Rivais Modernos”, 
1879), etc., e a literatura fan
tástica, da qual seu “Alice 
in Wonderland” (“Alice no 
País das Maravilhas”) tor
nou-se uma obra-prima, co
nhecida e traduzida em todo
o mundo. Seu poema “A 
Caça ao Snark” utiliza ex
travagâncias de linguagem e 
relações bizarras, assim como 
outras “chaves”, para resol
ver a equação entre a rea
lidade e o absurdo. Carroll 
quis manter claramente dis
tintas suas atividades de ma
temático e escritor; exercen
do essa última atividade sob 
pseudônimo, declarou: “Mr. 
Dodgson não reconhece ne
nhum vínculo entre ele e os 
livros publicados sob um ou
tro nome que não o seu”.

Cartier (Jacques)

Navegador francês (Saint- 
Malo, 1491 — id., 1557). 
Encarregado por Francisco
I de descobrir a passagem 
noroeste em direção às ín 
dias, partiu de Saint-Malo, 
na França, no dia 20 de 
abril de 1534, com dois na
vios. No dia 10 de maio 
atingiu a Terra Nova; de
pois, seguindo a costa de 
Nova Brunswick, entrou na 
baía de Chaleurs. Em 24 de 
julho chegou à terra cana
dense, em Gaspé; ali entrou 
em contato com os indíge
nas, levando dois consigo de 
volta à França. Em maio de 
1535, chegou à embocadura 
do rio São Lourenço, e no 
dia 2 de outubro chegou à 
aldeia indígena de Hochela- 
ga, mais tarde batizada de 
Montreal. Tomou dos indí
genas o nome Canadá, que 
queria dizer aldeia. Cartier 
passou o inverno de 1535/37 
próximo a atual Quebec. Le
vando de volta doze indíge
nas, retornou à França, che
gando a Saint-Malo em ju
lho de 1536. Havia tomado 
posse das terras descobertas 
em nome de Francisco I. 
Êste nomeou o Senhor de 
Roberval lugar-tenente geral 
do Canadá, que assumiu o 
comando de uma terceira 
expedição (1541). Chegando 
ao Canadá antes de Rober
val, Cartier não o esperou, 
pois tinha pressa em levar 
à França pedras que ele 
acreditava serem preciosas, 
mas que se revelaram sem 
nenhum valor. No caminho 
de volta, cruzou com Ro
berval em Terra Nova e 
continuou sua rota. O go
verno francês julgou pouco 
compensadora a descoberta 
do Canadá e Roberval foi 
chamado de volta em 1543. 
Cartier deixou relatos de 
suas duas primeiras viagens, 
publicados em 1565 e 1572.
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Musico francês (Avignon, 
1765 — Paris, 1841). Estu
dou violino com Walrauf. 
Em 1783 foi para Paris, 
continuando seus estudos 
com Viotti. Graças a seu rá
pido progresso, foi logo in
dicado para ser acompanha- 
dor da Rainha Maria Anto- 
nieta, posto que ocupou até 
1789. Em 1804 foi escolhido 
para membro da orquestra 
privada do Imperador Na- 
poleão Bonaparte. Cartier 
foi excelente violinista, mas 
é conhecido principalmente 
por haver revivido a antiga 
escola italiana violinística, 
através da publicação de no
vas edições de obras de Co
relli, Nardini e outros mes
tres italianos, na época com
pletamente desconhecidos na 
França. Em 1798 publicou 
“A Arte do Violino”, sele
ção de músicas para esse 
instrumento de composito
res italianos, franceses e ale
mães; essa obra é conside
rada uma história prática 
da literatura violinística dos 
séculos XVII e XVIII.

Cartwright (Edmund)

inventor inglês (Marnham, 
Nottingham, 1743 — Has
tings, 1823). Aos catorze 
anos ingressou na Universi
dade de Oxford (1757). For
mado em 1766, tornou-se 
cura de uma igreja em 
Brampton. Em 1784 come
çou a estudar a possibilida
de de mecanização da tece
lagem. Em 1785 tirou pa
tente de um tear mecânico, 
montando nesse mesmo ano 
uma fábrica de fiação e te
celagem em Doncater. Sua 
máquina de cardar a lã 
substituía a mão-de-obra de 
vinte operários; estes pro
testaram junto ao governo 
inglês e foram provavelmen
te os responsáveis pelo in
cêndio dfe uma fábrica re- 
cém-instalada na cidade de 
Manchester e que havia 
mandado instalar quatrocen
tos teares mecânicos em seu 
sistema de produção. Gradati- 
vamente sua inovação passou 
a ser aceita pelos industriais. 
Em 1804 a invenção caiu 
em domínio público, trazen
do grandes progressos à pro
dução industrial. Em 1809 re
cebeu recompensa de 10 000 
libras da Câmara dos Co
muns. Entre suas invenções 
incluem-se, ainda, uma má
quina par«a fabricar cordas 
(1792), um motor a álcool 
(1797) e várias máquinas 
ligadas à produção agrí
cola.

Cartier (Jean Baptiste)

Tenor italiano (Nápoles, 1873
— id., 1821). De origem 
muito humilde, iniciou seus 
estudos de canto em 1891, 
com Guglielmo Vergine, 
cantando depois em igrejas 
e na rua para conseguir di
nheiro. Chamado para pres
tar serviço militar, impres
sionou a tal ponto um ofi
cial com sua voz que este 
dispensou-o para que Caru
so pudesse continuar seus 
estudos de canto. Em 1894 
estreou na cena lírica com 
a ópera “Fausto”, no Tea
tro Bellini, em Nápoles. Du
rante vários anos cantou em 
pequenas companhias pela 
Itália. Começou a ser conhe
cido em seu país quando em
1899 cantou em Milão a 
parte de Loris, na ópera 
“Fedora”, de Giordano. Em 
1902 teve seu primeiro su
cesso internacional cantando 
“La Bohème”, em Monte 
Cario, ao lado da grande 
soprano Melba. Nesse mes
mo ano realizou temporada 
em Londres, aparecendo co
mo o Duque no “Rigoletto”, 
de Verdi. Embora seu su
cesso então junto ao públi
co londrino fosse inegável, 
não chegou a atingir a no
toriedade dos anos seguin
tes. Em 1903 estreou nos 
Estados Unidos, cantando 
no Metropolitan Opera Hou- 
se de Nova York. Voltou a 
cantar no Covent Garden de 
Londres, em 1904; é dessa 
época que data sua enorme 
popularidade, principalmente 
de Rodolfo em “La Bohè
me”. Caruso cantou então 
em praticamente todo país 
da Europa, América do 
Norte e América do Sul. 
Participou em 1910 da pri
meira transmissão radiofôni
ca feita no Metropolitan e 
foi um dos primeiros canto
res a fazer gravações. Caruso 
morreu em Nápoles, vítima 
de pleurisia.

Carvajal (Micael de)

Escritor espanhol (Valência, 
1480 — ?, 1530). Pouco 
se conhece de sua vida; é 
provável que tenha sido clé
rigo e foi citado por um 
autor da época que a ele 
se referiu como “comedian
te”, expressão vaga na épo
ca, que tanto pode signifi
car autor como ator. Carva
jal escreveu a “Tragédia 
Llamada Josefina” (“Tragé
dia Chamada Josefina”) — 
dramatização da história bí
blica de José e seus irmãos 
—, espécie de auto religioso 
para ser representado na

Caruso (Enrico) festa de Corpus Christi no 
ano de 1523. Foi dito que 
essa obra teria sido proibi
da pela Igreja, o que é ine
xato. Nenhuma comédia pro
fana de seu tempo iguala 
“Tragédia Josefina” em ver
dade dos personagens, e ex
pressão poética do senti
mento e da natureza, além 
de possuir grande intensida
de dramática. Carvajal é 
também o autor da farsa 
“Las Cortes de la Muerte” 
(“As Cortes da Morte”, 
1557), à qual Cervantes fez 
referência em seu “Dom 
Quixote”. Trata-se de uma 
das obras mais famosas e 
representadas da época.

Carvalho (José da Costa, 
marquês de Monte Alegre)

Político brasileiro (Salvador, 
1796 — São Paulo, SP, 1860). 
Estudou na faculdade de 
direito de Coimbra, bacha
relando-se em 1819. De vol
ta ao Brasil, foi nomeado 
juiz de fora em São Paulo. 
Em 1823 foi convocado para 
integrar a primeira Consti
tuinte como representante de 
São Paulo. Em 1827 fundou 
o “Farol Paulistano”, pri
meiro periódico que ali se 
publicou. Deputado pela 
Bahia à Constituinte nas le
gislaturas de 1826 a 1833. 
Em 1831, quando da abdi
cação de Dom Pedro I, foi 
eleito para a Regência, com 
Francisco de Lima e Silva 
e João Bráulio Muniz. De
vido às tendências liberais, 
especialmente republicanas, 
afastou-se da política ale
gando motivos de saúde que 
mal disfarçaram seu descon
tentamento com a vida pú
blica. De volta a São Paulo, 
foi diretor da Faculdade de 
Direito do Largo de São 
Francisco de 1835 a 1836, 
tendo sido ainda senador 
por Sergipe (1839), conse
lheiro de Estado e presiden
te da Província de São 
Paulo em 1842. Ministro do 
Império de 1848 a 1852, 
substituiu o marquês de 
Olinda na presidência do 
Conselho (1849). Foi um dos 
que mais apoiaram o Impe
rador Dom Pedro II na po
lítica de intervenção brasi
leira na região do rio da 
Prata. Presidente da Socie
dade de Estatística do Bra
sil e da Associação Central 
de Colonização do Rio de 
Janeiro, barão por decreto 
de 23 de agosto de 1841, 
visconde com grandeza por 
decreto de 11 de setembro 
de 1843, e finalmente mar
quês por decreto de 2 de 
dezembro de 1854.



Carvalho (Manuel 
Antônio de)

Estadista português (Carva
lhais, 1785 — Alenquer, 
1858), primeiro barão de 
Chanceleiros. Cursou a Uni
versidade de Coimbra, deixan
do-a para lutar contra as for
ças napoleônicas que inva
diam Portugal. Nomeado pa
ra participar da regência da 
Bahia, quando do movimento 
de resistência que ali eclodiu 
contra as forças leais à Co
roa, não chegou a tomar 
posse devido à declaração 
da independência. Durante a 
regência da Infanta Dona 
Maria Isabel — depois da 
morte de Dom João VI —, 
Manuel de Carvalho fez par
te do gabinete liberal, gerin
do inicialmente a pasta da 
Fazenda. Foi nomeado pre
sidente da Câmara dos De
putados, em 1835, a qual, po
rém, deixou para ocupar o 
cargo de ministro da Justiça. 
Três anos depois foi nova
mente encarregado da pasta 
da Fazenda. Foi também con
selheiro de Estado e par do 
reino, assumindo a presidên
cia dos pares em 1855. Foi 
o último cargo público que 
ocupou, retirando-se depois à 
vida particular.

Carvalho (Ronald de)

Poeta, ensaísta, jornalista, 
crítico e diplomata brasilei
ro (Rio de Janeiro, 1893 — 
id., 1935). Estudou no Colé
gio Abílio, cursando a seguir 
a Faculdade de Ciências Ju
rídicas e Sociais. Formou-se 
com dezenove anos de ida
de; já havia iniciado sua car
reira literária trabalhando 
para o “Diário de Notícias” . 
Continuou seus estudos em 
Paris, cursando as faculda
des de filosofia e sociologia. 
Foi em Paris que ele encon
trou Tristão de Ataíde, Ál
varo Moreyra, Filipe d’01i- 
veira, Rodrigo Otávio Filho. 
Ao voltar para o Rio, ingres
sou no Itamarati, onde rapi
damente fez carreira. Em

fevereiro de 1922, o Brasil 
assistiu à eclosão do famoso 
movimento modernista nas 
artes, com a Semana da Arte 
Moderna, em São Paulo. Par
ticiparam representantes de 
todas as artes: entre eles fi
gurava Ronald de Carvalho. 
Como diplomata foi, em 
1924, diretor da Seção dos 
Negócios Políticos e Diplo
máticos na Europa. Foi ofi
cial de gabinete do ministro 
das Relações Exteriores, Otá
vio Mangabeira, em 1926. 
Exerceu diversos cargos di
plomáticos importantes, entre 
os quais, durante dois anos, 
na Embaixada de Paris e a 
seguir em Haia. Voltou para 
Paris e, em 1933, retornou 
para o Rio, onde alcançou a 
Secretaria da República. En
quanto exercia esse cargo 
morreu vítima de um desas
tre de automóvel. Em 1935, 
num concurso realizado pelo 
“Diário de Notícias”, foi 
eleito “príncipe dos prosado
res brasileiros”, substituindo 
Coelho Neto. Entre suas 
obras estão as poesias “Luz 
Gloriosa”, “Poemas e Sone
tos” ; o ensaio “Espelho de 
Ariel”. Com a “Pequena His
tória da Literatura Brasileira” 
ganhou o prêmio Academia 
Brasileira de Letras de 1911. 
Escreveu ainda “Epigramas 
Irônicos e Sentimentais”, 
“Rabelais e o Renascimento”, 
“Imagens do Brasil e do 
Pampa”, “Le Brésil et le Gé- 
nie Français”, etc. Diversas 
de suas obras foram traduzi
das para línguas estrangeiras.

Carvalho (Vicente de)

Poeta brasileiro (Santos, SP, 
1866 — id., 1924). Aos oito 
anos escreveu os primeiros 
versos, deixando seus estu
dos três anos depois para 
dedicar-se ao comércio. Foi 
mandado por seus pais ao 
Seminário Episcopal, em São 
Paulo, que porém abandonou 
decepcionado. Continuou os 
seus estudos nos colégios 
Mamede e N orton e aos de

zesseis anos (por dispensa 
especial) entrou para a F a
culdade de Direito. Devido 
à precária situação financei
ra da sua família, trabalhou 
em Santos como guarda-li
vros, indo à capital somente 
para prestar exames. Formou- 
se com 21 anos incompletos, 
exercendo a seguir a advo
cacia. De convicções repu
blicanas e abolicionistas, de
fendeu seus ideais nos jornais 
“O Patriota”, “Idéias Novas” 
e “Jornal da Tarde”, em 
Santos. Ajudou inúmeros es
cravos a fugirem para Jaba- 
quara, quilombo que cantou 
em seus versos “Fugindo do 
Cativeiro”. Publicou, em 
1885, seu primeiro liyro de 
poesias: “Ardentias”, que o 
tornou famoso. Ao mesmo 
tempo dedicou-se à política, 
sendo enviado ao Congresso 
Republicano em São Paulo 
como candidato a deputado 
provincial, em 1887, e assu
mindo a chefia da imprensa 
republicana. No ano seguinte 
escreveu “Relicário”, dedi
cado à sua noiva, e “M ari
nhas”. Integrou a comissão 
de redação da Constituição 
e foi eleito deputado ao Con
gresso Constituinte do Esta
do. Em 1892 integrou a Se
cretaria do Interior. Sua vida 
jornalística continuou intensa, 
fundando o “Diário da M a
nhã”, de Santos e, em 1905, 
“O Jornal” . Em 1909 publi
cou “Poemas e Canções”, 
obra de grande sucesso. Foi 
eleito para a Academia Brasi
leira de Letras em 1911, para 
a cadeira 11, de Artur de 
Azevedo, mas não chegou a 
tomar posse. Tendo continua
do brilhantemente a carreira 
jurídica foi nomeado em 1914 
desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado.

Cascata (Álvaro Nunes)

Compositor brasileiro de mú
sica popular (Rio de Janeiro, 
1912 — id., 1961). Cresceu 
num ambiente musical e já 
aos dez anos rabiscava os
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primeiros versos. Em 1929, 
participou do “Grupo do 
M ato” como cantor. Apren
deu violão e compôs a seguir 
uma marcha-rancho para o 
carnaval que o tornou famo
so em seu bairro. Logo que 
pôde, comprou um violão e 
passou a freqüentar as rodas 
onde compareciam Noel Ro
sa, Lamartine Babo, Ari Bar
roso e outros. Foi Cristóvão 
de Alencar que o convidou 
a ingressar na Rádio Cajuti, 
onde estreou em 1931. Ado
tou um pseudônimo, juntan
do “J” ao seu velho apelido 
(Cascata). Quem gravou J. 
Cascata pela primeira vez foi 
Orlando Silva, em 1935: 
“Para Deus Somos Iguais” 
(samba em parceria com J. 
Barcelos). Com Leonel de 
Azevedo, J. Cascata formou 
uma das mais famosas parcfe- 
rias da música popular brasi
leira. Alguns dos sucessos fo
ram: “Juramento Falso”, “Lá
bios que Beijei” e “Não Pago 
o Bonde” (primeira composi
ção carnavalesca). A dupla se 
separou e J. Cascata, que se 
identificava cada vez mais 
com a vida noturna do Rio, 
compôs diversas músicas com 
seus companheiros: “História 
Antiga”, de parceria com 
Nássara; “Mágoas de um 
Trovador”, com Manezinho 
Araújo. Mas alcançou o su
cesso de verdade com “Meu 
Romance” (samba-canção fei
to sem parceiro). Em 1941 
compôs “Lágrimas de Ho
mem”, um dos maiores sam
bas do ano; e, de parceria 
com Marino Pinto e José 
Gonçalves, “Santo Antônio 
Amigo”, um de seus melho
res sambas. Foi então que 
surgiu o baião e o samba- 
canção muito musicado. J. 
Cascata passou daí em diante 
a fazer parte da velha guar
da, ingressando no Conjunto 
da Velha Guarda, reorgani
zado por Almirante em 1954. 
Nos últimos anos de sua vi
da foi assistente da direção 
artística da Sinter (hoje Phi
lips).

Casella (Alfredo)

Compositor, maestro, pianis
ta e professor italiano (Tu
rim, 1883 — Roma, 1947). 
Saído de uma família de 
músicos, iniciou estudos de 
piano com sua mãe aos qua
tro anos: com menos de onze 
anos deu o primeiro con
certo. Foi aluno de Buga- 
letti, Cravero e, no Conser
vatório de Paris, de Diémer, 
Leroux e Fauré. De 1906 a 
1909, tocou cravo na Socie
dade dos Instrumentos An
tigos de H. Casadesus, com 
a qual fez uma “tournée” 
pela Europa. Em 1908, em 
Montecarlo, depois em Paris, 
dirigiu sua primeira sinfonia. 
Em 1909, quando da funda
ção da Sociedade Internacio
nal de Música, foi nomeado 
secretário. Desde então sua 
atividade de pianista e maes
tro foi grande: no Trocadero, 
na Salle Gaveau, etc. Foi 
assistente de Cortot no Con
servatório de Paris, ensinan
do piano; foi também o crí
tico musical no “Homem 
Livre” de Clemenceau. Em
1915, voltou para a Itália, 
onde dirigiu algumas primei
ras audições de Stravinski e 
Ravel. Em Roma ensinou no 
Liceu Musical de Santa Ce
cília (1915/21) e na Aca
demia Santa Cecília (1933). 
Foi membro do “Trio Italia
no” ; e fundou a Sociedade 
Nacional de Música, que 
mais tarde transformou-se em 
Sociedade Internacional de 
Música Moderna (1917/19) e 
posteriormente ainda em Cor
poração das Músicas Novas. 
Participou da fundação do 
Festival de Veneza (1930) e 
da Academia Chigiana em 
Siena (1933). Suas atividades 
pedagógicas foram intensas. 
Foi um líder da música ita
liana. Escreveu óperas (“A 
Mulher Serpente”, “A Fábula 
de Orfeu”, etc.), balés (“O 
Convento Veneziano, op. 18”, 
“A Rosa do Sonho”, etc.), 
para coros, solos e orquestras 
(“Missa Solemnis Pro Pace, 
op. 71”), obras sinfônicas 
(“Rapsódia Italiana, op. 11”, 
“Elegia Heróica, op. 29”, e 
outras).

Cassandro

Rei da Macedônia (?, c. 354 
a.C. — ?, c. 297 a.C.). Filho 
mais velho de Antípater, lu- 
gar-tenente de Filipe da M a
cedônia. Ehi 324, na corte 
de Alexandre, na Babilônia, 
protestou contra a cerimô
nia da prosternação ante o 
soberano. Deste fato surgiu 
a acusação de Olímpia, de 
que Cassandro teria envene
nado seu filho Alexandre. 
De volta à pátria, disputou 
o poder com Polispercon, a

quem Antípater tinha dado 
a soberania em 319 a.C. Con
quistou Atenas em 317 a.C., 
aliando-se a Ptolomeu I e 
Antígone; no ano seguinte, 
derrotou Olímpia em Pidna, 
ordenou sua condenação à 
morte e entrou na linha da 
sucessão, vindo a casar-se 
com Tessalônica, meio-irmã 
de Alexandre. No ano de 315 
a.C., aderiu à coalização que 
se formou para depor Antí
gone, cujo poder aumen
tava dia a dia; em 311 a.C., 
as partes em litígio assinaram 
um tratado de paz, baseado 
na divisão -territorial, caben
do a Cassandro o controle 
da parte européia do reino, 
até a maioridade de Alexan
dre Egos, filho de Alexan
dre Magno. Dois anos depois, 
sentindo aproximar-se o tér
mino de seu poder, mandou 
assassinar o herdeiro legíti
mo, juntamente com sua mãe 
Roxana. Em 306, procla
mou-se rei da Macedônia, 
título que foi confirmado 
com sua vitória sobre Antí
gone em Ipso, no ano de 301. 
Com a derrota e morte de 
Antígone, Cassandro obtém 
na partilha, além da Mace
dônia, uma grande parte da 
Grécia. Deixou três filhos: 
Filipe, que o sucedeu no tro
no, em 297 a.C., Antípater e 
Alexandre.

Cassatt (Mary)

Pintora americana (Pittisbur- 
go, Estados Unidos, 1845 — 
Le Mesnil Théribus, Oise, 
1926). Descendente de uma 
família francesa, em 1872 
estabelece-se em Paris, onde 
visita os museus franceses, 
pesquisando as obras-primas 
e assimilando suas lições. Ela 
expõe em 1874 observada por 
Degas, e recebe dele conse
lhos e encorajamento. É o 
célebre artista que a introduz 
entre os impressionistas, aos 
quais ela assegura prestígio 
nos Estados Unidos. Como 
M anet se projeta nos quadros 
de Berthe Morisot, Degas 
transparece através dos retra
tos de mães e filhos pintados 
por Mary Cassatt com uma 
delicadeza, uma distinção, 
uma habilidade extraordiná
ria, mas também com alêuma 
preciosidade. O maior valor 
de sua obra consiste na pro
cura de grandes efeitos que 
ela pesquisava nos mestres 
japoneses.

Cassei (Karl Gustav)

Economista sueco (Estocol
mo, 1866 — id., 1945). Em 
1920 publicou “Memorando 
dos Problemas Monetários do 
Mundo”, obra que o tornou



internacionalmente famoso, a 
ponto de ser convidado pela 
Liga das Nações a apresentar 
um estudo sobre o assunto, 
em 1921. No ano seguinte, 
serviu como consultor de fi
nanças da delegação sueca 
à Conferência Internacional 
Econômica de Gênova e do 
recém-criado Banco Estatal 
da Rússia, na União Sovié
tica. Publicou “A Crise do 
Sistema Monetário Mundial”, 
(1932), onde advoga o con
trole permanente do dinhei
ro em circulação, sugerindo 
mais tarde a inflação con
trolada. Foi convidado pelo 
Comitê Bancário da Câmara 
dos Deputados dos Estados 
Unidos para opinar sobre a 
estabilização do dólar, e no
meado consultor de finanças 
e impostos do Departamento 
de Finanças do governo 
sueco. Escreveu “Natureza 
e Necessidade dos Juros” 
(1903), focalizando a relação 
entre juros e distribuição de 
riquezas; “Thecretische Sozia- 
lokonomie” (1918), em que 
apresenta o ponto de vista 
neoclássico da teoria econô
mica. Já em 1922, escreveu 
“Dinheiro e Câmbio Estran
geiro depois de 1914” e 
“Queda do Padrão Ouro”, 
em 1936.

Cassini (Família)

Família italiana de astrôno
mos. Giovanni Domenico Cas- 
sini (Perinaldo, 1625 — Paris, 
1712). Educado pelos jesuí
tas, foi nomeado professor de 
astronomia, em 1650, na 
Universidade de Bolonha. Em 
1667, foi nomeado diretor 
do Observatório de Paris, e 
dois anos mais tarde tornou- 
se cidadão francês. Desco
briu quatro satélites de Sa
turno (1671/84) e a divi
são dos anéis dêste planeta, 
em 1675. Ele fez também 
um estudo detalhado sobre 
o eclipse dos satélites de 
Júpiter. Fez as primeiras 
observações sobre a luz zo- 
diacal e publicou um relató
rio das operações geodésicas

de João Richer, em Caiena, 
na obra intitulada “Elemen
tos Verificados da Astrono
mia” (1684). Propôs certas 
curvas ovais, chamadas “ovais 
de Cassini”, para substituir 
as elipses de Kepler. Jac- 
ques Cassini (Paris, 1677
— Thury, 1756). Filho de 
Giovanni Domenico, foi su
cessor de seu pai no Obser
vatório de Paris. Mediu o 
arco do meridiano de Dun
querque a Perpignan, em 
1713. Organizou as primeiras 
tábuas dos satélites de Satur
no, em 1716. Foi membro da 
Academia das Ciências e 
autor das obras: “Da Gran
deza e Configuração da 
Terra” (1720) e “Elementos 
de Astronomia” (1740). 
César François Cassini de 
Thury (Paris, 1714 — Thury, 
1784). Sucedeu seu pai, Jac- 
ques Cassini, nos empregos 
oficiais, continuando a tradi
ção. Em 1744 começa a cons
trução do grande mapa topo
gráfico da França. Tornou-se 
diretor do Observatório de 
Paris, em 1771, o qual passou 
a ser uma dependência da 
Academia das Ciências. Es
creveu: “Meridiano do Obser
vatório de Paris” (1744), 
“Descrição Geométrica da 
Terra” (1775), “Descrição 
Geométrica da França”, 
(1784). Jacques Domenique 
Cassini (Paris, 1748 — Thury, 
1845). Assumindo a diretoria 
do Observatório de Paris, em 
1784, tentou reestruturar e 
reequipar a instituição, mas 
seus planos foram frustrados 
pela Revolução Francesa. 
Após alguns meses de prisão, 
retirou-se para Thury (1794). 
Napoleão conferiu-lhe o título 
de conde do Império. O mapa 
topográfico da França, inicia
do por seu pai, foi completado 
por ele e publicado pela Aca
demia das Ciências, em 1793, 
obra que serviu de base para 
o “Atlas Nacional” (1791), 
que apresenta a França divi
dida em Departamentos. Pu
blicou “Memórias para Ser
vir à História do Observató
rio de Paris” , que inclui a 
biografia de seu bisavô, Gio
vanni Domenico Cassini.

Cassiodorius (Magnus 
Aurelius Flavius)

Historiador e erudito latino 
(Calábria, 477 ou 481 — ?, 
560 ou 564). Sua vida esteve 
intimamente ligada aos acon
tecimentos políticos da épo
ca: exerceu o papel de ele
mento moderador e concilia
dor entre o mundo romano- 
bizantino e a sociedade bár
bara que o invadia e entre a 
corte gódiza e o papado. 
Sempre presente nos bastido

res políticos, foi sucessiva
mente conselheiro do rei 
Teodorico, secretário da cor
te e historiador oficial. Suas 
cartas, as “Ordenanças” 
(537), a “Crônica” (519), a 
“Origem e História dos Go
dos”, constituem documentos 
fundamentais para o conheci
mento desse período históri
co. Na atmosfera serena de 
sua cidade natal, às margens 
do mar Jónico, foram as 
preocupações intelectuais e 
religiosas que o levaram a 
escrever “De Anima” (“Da 
Alma”, c. 540). Escreveu em 
seguida “Instituição das Le
tras Divinas e Humanas”, sua 
obra-prima, que haveria de 
exercer considerável influên
cia intelectual através da Ida
de Média. Retirando-se defi
nitivamente para a Calábria, 
ali fundou um mosteiro, im
portante centro de estudos re
ligiosos e profanos.

Cassirer (Ernst)

Filósofo alemão (Breslau,
1874 — Nova York, 1945). 
Realizou estudos de direito, 
literatura e filosofia germâni
ca nas universidades de Mar- 
burg, Berlim, Leipzig, Heidel- 
berg, recebendo o título de 
doutor em filosofia no ano de
1899. Tornando-se mestre de 
conferência em Berlim (1906), 
depois professor titular na 
Universidade de Hamburgo
(1919), Cassirer deixou a Ale
manha durante o regime de 
Hitler e tornou-se professor 
da Universidade de Goteborg, 
na Suécia, e em 1941 na Uni
versidade de Yale, nos Esta
dos Unidos. Um dos repre
sentantes mais importantes 
da escola neokantiana de 
Marburg, Cassirer expandiu o 
campo da crítica kantiana a 
todas as formas de atividade 
humana. As categorias segun
do as quais, para Kant, é 
pensado o fato científico, são 
para Cassirer um aspecto 
particular de formas simbó
licas que revelam também o 
fato mítico, estético ou so
cial. Pode-se dizer que esse 
filósofo alemão transformou 
a “crítica da razão pura” de 
Kant em uma crítica da cul
tura. Suas obras principais 
são: “Leibniz System in Sei- 
nen Wissenschaftlichen Grun- 
dlagen” (“Fundamentos Cien
tíficos do Sistema de Leib
niz”, 1902); “O Problema do 
Conhecimento” ; “Filosofia 
das Formas Simbólicas”.

Cássio (Caio Cássio 
Longino)

General romano (? — Fili- 
péia, Macedônia, 42 a.C.). 
Conseguiu salvar o que res
tou das forças romanas após
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a derrota de Licínio Grasso 
em Carres, na Mesopotamia. 
Durante a guerra civil colo
cou-se inicialmente ao lado 
de Pompeu e comandou a 
frota síria. Aprisionado por 
César após a derrota de Far- 
sália, beneficiou-se da habitual 
generosidade de seu vencedor, 
sendo em 44 a.C. nomeado 
pretor e recebendo a promes
sa do governo da Síria para 
o ano seguinte. Participou da 
conspiração contra o ditador 
e foi um dos seus assassinos 
em 44 a.C. Obrigado a fugir, 
não pôde permanecer na Áfri
ca. Após ter estado na Síria e 
pilhado a Ásia Menor, jun
tou-se a Brutus na Macedo
nia. Comandante da ala es
querda da armada na batalha 
de Filipéia, foi derrotado por 
Antônio, e ordenou a seu es
cravo Píndaro que o matasse.

Castelo Branco (Camilo)

Escritor português (Lisboa, 
1825 — São Miguel de Seide, 
1890). Órfão muito jovem, foi 
entregue, juntamente com sua 
irmã, aos cuidados de uma 
tia. Freqüentou as faculdades 
de medicina (1844) e direito 
(1845), não tendo êxito em 
nenhuma delas. Freqüentou 
também o seminário episco
pal do Porto. Sua vida teve 
lances dramáticos e diversas 
mulheres participaram dela. 
Em 1841, casa-se com Joa- 
quina Pereira, que ainda não 
completara quinze anos. Mas, 
em 1846, os amores com Pa
trícia Emília levam-no à 
cadeia, acusado de furto. 
Desta ligação nasce Bernardi- 
na Amélia Castelo Branco. 
As dificuldades financeiras fi
zeram-no passar por diversos 
empregos, mal remunerados. 
Vendo-se na obrigação de ga
nhar a vida escrevendo, des
cobriu sua aptidão para as 
letras. Um dos mais versáteis 
escritores portugueses, escre
via sobre os mais diferentes 
assuntos com a mesma apti
dão. Foi o criador do roman
ce passional, foi a princípio 
romântico, combatendo o rea

lismo, mas mais tarde pro
curou se converter a este mo
vimento. Homem de muita 
cultura, dominava perfeita
mente o idioma, recebendo 
elogios de filólogos e lexicó
grafos. Usou diversos pseu
dônimos, entre os quais, 
Anastácio das Lombrigas, 
Arqui-Zero. Em 1858, foi 
admitido como membro da 
Academia Real das Ciên
cias. Deixou uma vasta pro
dução onde encontramos, por 
exemplo: “Os Pundonores 
Desagravados” (1845), “Nas 
Trevas” (1890). Suicida-se 
com um tiro na cabeça, no 
dia 1.° de junho.

Castelo Branco 
(Humberto de Alencar)

Militar e político brasileiro 
(Mecejana, CE, 1900 — For
taleza, CE, 1967). Durante a 
Segunda Guerra Mundial, 
participou da campanha na 
Itália. Transferido para a re
serva no posto de marechal 
(depois de ter sido chefe do 
Estado-Maior das Forças 
Armadas no governo João 
Goulart), foi eleito pelo Con
gresso Nacional presidente da 
República, em 1964, após o 
movimento de 31 de março. 
Reformulou a política exter
na do Brasil e rómpeu rela
ções diplomáticas com Cuba. 
Confiou ao ministro do Pla
nejamento Roberto Campos a 
recuperação econômico-finan- 
ceira do país. Com o Ato 
Institucional n.° 2 e atos 
complementares, instituiu a 
eleição indireta para presi
dente e vice-presidente da Re
pública (1965) pela maioria 
absoluta do Congresso. Mais 
tarde, com o Ato Institucio
nal n.° 3 (1966), esse sistema 
foi estendido às eleições esta
duais. Os atos institucionais, 
além de regulamentarem as 
eleições, concediam poderes 
excepcionais ao Executivo; 
disciplinavam as atividades 
dos cidadãos que tinham seus

direitos civis suspensos; e 
outorgavam competência à 
Justiça Militar para julgar ci
vis que se opusessem ao re
gime. O Ato Institucional n.° 
4 (1965) estabeleceu o novo 
sistema político-partidário no 
país. Encaminhou projeto da 
nova Constituição brasileira, 
promulgada pelo Ccfngresso 
em 24 de janeiro de 196f. Na 
presidência, foi sucedido, em 
março de 1967, pelo Mare
chal Artur da Costa e Silva.

Castiglione (Baldassare)

Escritor italiano (Casatico, 
Mântua, 1478 — Toledo, 
1529). Realizou estudos em 
Milão, onde teve por mestres 
os célebres humanistas Gior- 
gio Merula, Demetrios Chal- 
condylas e Filippo Beroaldo, 
o velho. Após a morte de seu 
pai, Baldassare acompanhou 
o Duque Francisco de Gon
zaga em sua malfadada expe
dição contra Nápoles em 
1503, passando em seguida 
para a corte de Montefeltro 
em Urbino, onde permaneceu 
durante nove anos. Em 1506 
o Duque Guidobaldo encar
regou-o de uma missão diplo
mática na Inglaterra, envian
do-o no ano seguinte à corte 
de Luís XII na qualidadé de 
embaixador. Em 1513 rece
beu o título de conde de Nu- 
volara e foi nomeado pelo 
sucessor de Guidobaldo em
baixador junto a Leão X. Em 
Roma conheceu Rafael e li
gou-se às personalidades que 
se agrupavam em torno da 
Duquesa Elisabete de Gon
zaga e sua cunhada Maria 
Pia. Em 1520, abraçou a 
carreira eclesiástica, sendo 
enviado por Clemente VII à 
corte de Carlos V como nún
cio papal. Sua fé e confiança 
na lealdade do imperador e 
suas boas intenções relativas 
à Igreja foram cruelmente 
dissipadas com o saque de 
Roma e a captura do papa, 
em 1527. Havendo renuncia
do a suas atribuições, desilu
dido, faleceu logo depois.



Castilho (Antônio 
Feliciano de)

Poeta, prosador, ensaísta e 
pedagogo português (Lisboa, 
1800 — id., 1875). Apesar de 
cego desde os seis anos, fez 
seus estudos regularmente, 
formando-se em Cânones pela 
Universidade de Coimbra. 
Publicou, em 1816, versos 
pela morte de Maria I; e dois 
anos depois, um pequeno 
poema pela aclamação de 
Dom João VI. Com isso, 
conseguiu os cargos de escri- 
vão-chanceler e promotor do 
Juízo da Correição de Coim
bra. Em 1826, hospedou-se 
no priorado de São Mamede 
da Castanheira do Vouga 
com seu irmão Augusto, que 
era eclesiástico, e que lhe se
ria sempre um grande colabo
rador e amigo. Travou então 
conhecimento com a revolu
ção que o Romantismo 
causara à literatura. Traduziu 
Ovídio (“Metamorfose” e 
“Amores”) e compôs as poe
sias “A Noite do Castelo” e 
“Ciúmes de Bardo” (publi
cadas respectivamente em 
1836 e 1838), que influencia
ram profundamente o desen
volvimento do “ultra-roman- 
tismo” português. Escreveu 
ainda “Cartas de Eco e N ar
ciso”, “Melancolia” e “A 
Novíssima Heloísa”, esta últi
ma obra dedicada a sua pri
meira esposa, cuja morte ele 
relataria em “Chave do Enig
ma”. Casou-se pela segunda 
vez em 1840. No ano seguin
te, em Lisboa, fundou a “Re
vista Universal Lisboense”, e 
em 1845, a “Livraria Clássica 
Portuguesa”. Em 1846, idea
lizou um novo sistema de 
ensino de leitura, que, porém, 
foi recebido sem muito inte
resse. No ano seguinte, nos 
Açores, iniciou uma fase de 
“apostolado” social. Escreveu: 
“Estudo Histórico-Poético de 
Camões”, “A Felicidade pela 
Agricultura”, e outras. Fun
dou uma tipografia e o jornal 
“Agricultor Micaelense”. 
Compôs hinos, organizou 
conferências e participou da

criação das escolas primárias 
gratuitas. Em 1853 foi no
meado comissário-geral da 
Instrução Pública. Viajou ao 
Brasil em 1855, para divul
gar seu método de ensino. 
Voltando a Lisboa, traduziu 
obras de Virgílio, Ovídio, 
Anacreonte e Molière.

Castlereagh (Henry 
Robert Stewart)

Político inglês (M ount-S te
wart, 1769 — Londres, 1822), 
visconde de Castlereagh e 
marquês de Londonderry. 
Após completar estudos no 
Saint John’s College (Cam
bridge), Castlereagh foi eleito 
membro do Parlamento pelo 
seu condado natal, Down. 
Inicialmente “whig”, deixou 
esse partido e uniu-se ao dos 
“tories” em 1795. Mesmo 
continuando partidário da 
emancipação dos católicos ir
landeses, aderiu à política 
“unionista” do secretário de 
Estado Pitt, que aplicou com 
muita energia quando foi 
nomeado primeiro-secretário 
da administração irlandesa 
(1797). Ministro da Guerra 
sob Pitt (1805/06) e Portland 
(1807/09), empreendeu a lu
ta contra Napoleão, fez bom
bardear Copenhague, esten
deu a guerra à península 
Ibérica, mas organizou a de
sastrosa operação de Wal- 
cheren em 1809. Anos depois, 
contudo, seria nomeado mi
nistro das Relações Exterio
res. De 1812 a 1814, foi a 
alma da coalizão européia 
contra Napoleão e represen
tou a Inglaterra no Congresso 
de Viena. Sofrendo já algum 
tempo de mania de persegui
ção, suicidou-se em 1822. Seu 
irmão publicou suas “Me
mories and Correspondence” 
(1848/53).

Castro (Eugênio de)

Poeta português (Coimbra, 
1869 — id., 1944). Depois de 
ter estudado em Lisboa, Eu
gênio de Castro — que aos 
quinze anos publicou sua pri
meira coletânea de versos — 
tornou-se professor de litera
tura francesa na Escola Téc
nica de Coimbra, e posterior
mente membro da Academia 
Portuguesa de Ciências. In
fluenciado pelo Simbolismo, 
sobretudo o francês, publicou 
“Oaristos” (1890), que revo
lucionou a literatura portu
guesa. A seguir escreveu “Ho
ras” (1891), “Sylva” (1894), 
e “Sagramor” (1895), “Sa- 
lomé” (1896), notáveis pela 
riqueza dos versos. Em 1902, 
publica-se em Paris uma an
tologia de seus versos. A

partir de 1900, com a poesia 
“Constança”, evidencia-se 
uma evolução do poeta em 
direção ao Neoclassicismo, 
tendência que se acentuará 
nas obras “A Sombra do 
Quadrante” (1906) e “O Anel 
de Polícrates” (1907).

Castro (José Plácido de)

Político brasileiro (São Ga
briel, RS, 1873 — Benfica, 
Acre, 1908). Ingressou na Es
cola Militar da Província do 
Rio Grande do Sul, para 
dedicar-se à carreira militar. 
Era um dos melhores alunos 
da turma, quando um grupo 
de cadetes e oficiais pediu 
o fechamento da escola ao 
chefe da Nação, Marechal 
Floriano Peixoto, para parti
ciparem com as forças legais 
no combate à Revolução Fe- 
deralista (1893/95). Plácido 
discordava da maioria: acre
ditava que Deodoro, o pre
sidente anterior, não deveria 
ter sido substituído por Flo
riano Peixoto; deveria ter 
havido eleições diretas, e não 
a posse —  como ocorreu — 
do então vice-presidente. Isso 
lhe custou, quando do fecha
mento da escola, o rebaixa
mento a praça e transferên
cia para o Corpo de Trans
portes. Passou-se então para 
os rebeldes, atingindo, por 
bravura, o posto de major. 
Finda a revolução, houve 
anistia para os rebeldes e 
Castro mudou-se para o Rio 
de Janeiro, onde se tornou 
inspetor dos alunos do Co
légio Militar. Conseguiu de
pois um lugar de fiscal nas 
docas do porto de Santos, em 
São Paulo. Nessa época, obte
ve provisão de agrimensor. 
Em 1899, abandonou o cargo 
nas docas para tentar futuro 
melhor no norte do país. 
Existia no Acre, desde os tra
tados de 1750 e 1777, uma 
questão territorial de limites 
com a Bolívia. Em 1901 esta 
arrendara o Acre a uma com
panhia estrangeira. Conse
qüentemente, aumentaram os
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conflitos entre brasileiros e 
bolivianos. Plácido de Castro 
liderou então, em 1902, um 
movimento armado contra 
aquele país. Proclamou a in
dependência do território do 
Acre. Em 1903, pelo Tratado 
de Petrópolis, a luta se en
cerrou. Em 1906, Plácido foi 
nomeado governador do Acre 
Meridional. Viajou para o 
Rio de Janeiro, onde lhe ofe
receram os galões de coronel 
da Guarda Nacional, que re
jeitou. Quando do seu retor
no ao Acre, foi nomeado 
prefeito do Alto Acre. Mas 
pouco depois foi morto à trai
ção, por seus inimigos políti
cos, numa emboscada.

Castro Alves (Antônio de)

V. Castro Alves- Enciclopé
dia Abril (Vol. II).

Castro y Bellvis 
(Guillén de)

Poeta e dramaturgo espanhol 
(Valência, 1569 — Madri, 
1631). De família ilustre, de
dicou-se ainda muito jovem 
à poesia, conquistando um 
lugar na Academia dos No
turnos, onde se reuniam os 
intelectuais de sua cidade na
tal. Mais tarde seria bastante 
influenciado por Lope de 
Vega, com quem manteve 
estreita amizade. Em 1595, 
teve sua primeira — e infe
liz — experiência matrimo
nial. Escreveu então “Los 
Mal Casados de Valência”, 
“El Renegado Arrepentido”, 
“Alia van L eyes.. descre
vendo o casamento em ver
sos pejorativos. Foi nomeado 
capitão da costa do Grao, 
com a tarefa de defendê-la 
dos piratas argelinos. Seguiu 
depois para a Itália, onde, em 
1607, foi nomeado governa
dor de Scigliano, na Calábria, 
pelo vice-rei de Nápoles. Vol
tou para Valência e, em 1619, 
tentou ressuscitar a Acade
mia dos Noturnos (dissolvida 
em 1594) com o nome de 
“Montaííeses dei Parnaso”. 
Ingressou na Academia Poé
tica de Madri e tomou parte 
(1620 e 1622) dos concursos 
de poesia feitos pela cidade, 
vencendo-os. Em 1623, foi 
feito cavaleiro da Ordem de 
Santiago. A obra mais célebre 
deixada por Castro y Bellvis 
foi “Las Mocedades y Haza- 
nas dei Cid”, na qual Cor- 
neille se inspirou para com
por seu “Cid”. Escreveu 
ainda, entre outras: “El 
Curioso Impertinente” (1621), 
“Los Amores de Dido e 
Eneas” (1625), “El Narciso 
en su Opinión” (1625).

Catão, o Censor 
(Marco Portio)

Orador e estadista romano 
(Tusculum, 234 a.C. — ?, 
149 a.C.). Filho de família 
plebéia mas abastada, foi su
cessivamente questor na Si
cília (204 a.C.), pretor na 
Sardenha (198 a.C.), cônsul 
na Espanha (195 a.C.) e tri
buno militar na batalha das 
Termópilas (191 a.C.) contra 
Antíoco III da Síria. Lutou 
contra a orientação da polí
tica externa (de expansão em 
direção à Grécia e Oriente) 
que enriquecia os generais e 
empobrecia a Itália; contra a 
corrupção dos patrícios e 
contra a cultura helenizante, 
que segundo ele era uma 
ameaça para a simplicidade 
dos costumes romanos tradi
cionais. Bem antes dos ir
mãos Graco, defendeu a im
portância da agricultura e 
das relações com a própria 
Itália, em lugar das campa
nhas externas. Nomeado cen
sor em 184 a.C., dedicou-se 
à revisão das listas dos sena
dores e cavaleiros (chegando 
a excluir sete nobres do Se
nado) e ao combate ao luxo. 
Seus gastos, que foram gran
des, visavam apenas a obras 
de interesse geral. Pronun
ciou-se favoravelmente à in
dependência da Macedônia e 
contra a guerra com Rodes. 
Em 155 a.C., hostilizou e ex
pulsou os filósofos gregos 
Carnéades, Diógenes e Cris- 
tolau, vindos a Roma em 
missão diplomática, afirman
do serem suas idéias noci- 
yas aos romanos. Catão pro
nunciou numerosos “Discur
sos”, dos quais chegaram aos 
tempos de hoje somente 
fragmentos, como é o caso 
de “Origens” (escrita cerca 
de 150 a.C.), considerada a 
primeira obra histórica im
portante escrita em latim. 
Por outro lado, sua “Agri
cultura” (c. 160 a.C.) enrique
ceu os conhecimentos sobre 
as campanhas do século II 
a.C.

Catão de Utica 
(Marco Portio)

Político romano (?, 93 a.C.
— Utica, África do Norte, 
46 a.C.). Órfão de pai e mãe, 
foi criado por um tio. Ao re
tornar a Roma, vindo da M a
cedônia (onde fora tribuno 
militar), foi nomeado ques
tor. A integridade e o zelo 
da sua administração vale
ram-lhe a promoção para a 
Ásia, onde sua reputação se 
afirmou. Admirava a disci
plina com a qual Lüculo ha
via fortalecido seu comando 
no leste, e o apoiou, indo 
contra Pompeu. Catão apoiou 
Cícero na época dà conspi
ração de Catilina e votou 
favoravelmente à execução 
dos conspiradores, conquis
tando o ressentimento de 
César, que de tudo fez para 
salvá-los. Opôs-se à candida
tura de César como cônsul 
e tentou evitar a aceitação 
de sua lei agrária; mas foi 
inútil. Porém, era ainda um 
obstáculo por demais impor
tante para que os triunviratos 
pudessem libertar-se dele. 
Continuou suas lutas contra 
os poderes unidos dos triun
viratos, envolvendo-se em 
brigas e violências. Em 54 
a.C., foi pretor mas não al
cançou o posto de cônsul. 
Decidira abandonar a vida 
pública, quando eclodiu a 
guerra civil (49 a.C.). No iní
cio da guerra, foi-lhe confia
da a defesa da Sicília, mas 
não conseguindo cumprir a 
tarefa uniu-se a Pompeu, que 
julgava o único homem capaz 
de instituir um Estado livre. 
Reuniu os restos do exército 
republicano após a derrota de 
Farsália e dirigiu-se para a 
África. Deixou o comando a 
Metelo Cipião e dirigiu os 
serviços de intendência do 
exército de Pompeu. Após o 
esmagamento destas forças 
em Thapsus recusou-se a se
guir a República e se suici
dou. Parece que em seus últi
mos momentos de vida releu 
o diálogo de Platão sobre a 
imortalidade da alma. Sua 
própria filosofia havia lhe 
ensinado a agir sem pensar 
no futuro, mas sim com o 
sentido de imediatismo. Con
siderado um dos principais 
chefes da oligarquia senato
rial romana, ele acreditava 
ter sido colocado no mundo 
para participar ativamente, e, 
quando incapaz de seguir 
seus princípios, retirar-se de
le. Homem de grande cora
gem, relativamente desinteres
sado, mas cego pelos precon
ceitos da «ua casta, opôs-se 
com todas as forças às rei
vindicações populares.



Catarina II, a Grande

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

Catarina de Siena (Santa)

Religiosa italiana (Siena, 1347
— Roma, 1380), cujo nome 
verdadeiro era Catarina Be- 
nincasa. Uma entre os vinte 
filhos de um tintureiro pobre, 
aproximadamente em 1363, 
Catarina tornou-se terciária 
da Ordem Dominicana, dedi
cando-se a uma existência de 
mortificação e contemplação, 
adquirindo ràpidamente repu
tação de santidade e grande 
número de discípulos. As 
crises da Igreja, que levariam 
ao Grande Cisma, atingiram- 
na profundamente. Em 1376, 
acompanhada por seu con
fessor Raimundo de Cápua, 
foi até Avinhão na esperança 
de convencer o Papa Gre- 
gório XI a fazer a paz com 
Florença e voltar para Roma. 
A religiosa, porém, persua
diu o papa a voltar a 
Gênova e depois continuar 
até Roma. Em 1378, foi en
viada em embaixada a Flo
rença e, enquanto tentava 
convencer os cidadãos a faze
rem a paz com o papa, rece
beu notícias da morte do 
pontífice. Pouco depois, 
eclodiu o Grande Cisma e 
Catarina de Siena militou 
junto ao Papa Urbano VI. 
Sua principal obra espiritual 
foi o “Dialogo” ou “Libbro 
delia Divina Dottrina” . Dei
xou também cêrca de quatro
centas cartas endereçadas a 
reis, papas, cardeais, bispos, 
corporações políticas, etc. A 
importância histórica e o va
lor literário destas cartas co
locam a autora quase no mes
mo nível de Petrarca. Catari
na foi canonizada em 1461, e 
a Igreja comemora seu dia a 
30 de abril.

Catilina (Lúcio Sérgio)

Político romano (?, c. 108 
a.C. — Pistóia, 62 a.C.). 
De família patrícia, mas po
bre, Catilina teria iniciado 
desde cedo uma vida de cri
mes e vícios. Apoiou Sila, 
tornando-se seu agente. Du
rante as proscrições deu de
monstrações de ambição e 
crueldade. Em 77 a.C. foi 
questor, em 68 a.C. pretor 
e em 67/66 a.C. governador 
da África. Tentou ser nomea
do cônsul, sem sucesso. 
Irritado e pressionado por 
dívidas, não viu outra saída 
a não ser através de uma 
conspiração, na qual reuniu 
jovens nobres e arruinados. 
Mas a tentativa de assassinato 
dos dois cônsules designados 
(65 a.C.) falhou, juntamente 
com sua candidatura para 
cônsul (63 a.C.). Quando na 
Toscana os amigos de Catili
na começaram a se sublevar, 
Cícero — o cônsul escolhido
— conseguiu plenos podêres 
e interpelou Catilina em ple
no Senado: “Até quando, 
Catilina, abusarás da nossa 
paciência?” Catilina, forçado 
a se desmascarar, optou pela 
luta aberta. Preparações fo
ram feitas através da Itália, 
especialmente na Etrúria, 
onde a revolta foi iniciada 
por Mânlio, um dos vetera
nos de Sila. Frustrou-se um 
plano para matar Cícero e, 
no dia seguinte, êste pronun
ciou um discurso violento 
contra Catilina, que fugiu 
para chefiar seu exército na 
Etrúria. Depois de mais 
um dia, Cícero fêz novo dis
curso contra Catilina (o con
junto desses discursos fica
ria celebrizado sob o nome de 
“Catilinárias”), desta vez no 
foro, que levou o povo a de
clarar Catilina e Mânlio 
inimigos públicos. Um exér
cito chefiado pelo cônsul 
Antônio foi enviado contra 
êles. Enquanto isso os cons
piradores em Roma tentaram 
induzir alguns enviados gau

leses que se encontravam na 
cidade a unirem-se a êles. 
Porém, Cícero conseguiu 
reunir provas documentadas 
e os conspiradores foram 
prêsos e condenados à morte. 
Essa condenação foi poste
riormente criticada como 
uma violação da Constitui
ção, pois o Senado não tinha 
o  ̂ poder de vida e morte 
sobre o cidadão romano. No 
início de 62 a.C., Catilina 
viu-se cercado pelas legiões 
de Metelo Celer e Antônio, 
morrendo na luta.

Cattell (James McKeen)

Psicólogo americano (Easton, 
1860 — ?, 1944), cujos in- 
terêsses e influências orien
taram a psicologia dos Esta
dos Unidos para o uso de 
métodos objetivos, o estudo 
das diferenças individuais, a 
preparação de testes mentais 
e a aplicação da psicologia 
nos assuntos práticos. De 
1888 a 1891, ensinou psico
logia na Universidade da 
Pensilvânia. Como professor 
da Universidade de Colúmbia 
(1891/1917), exerceu, pessoal
mente ou através de seus alu
nos, grande influência no 
desenvolvimento da psicolo
gia e no trabalho de psicó
logos americanos. De 1885 a
1900, Cattell fêz pesquisas 
substanciais sôbre tempo de 
reação, leitura e percepção, 
associação, diferenças psico- 
físicas e individuais. Mais 
tarde, fêz estudos estatísticos 
de cientistas e publicou em 
diversas edições “Homens de 
Ciências Americanos” (1906/ 
39). Seu trabalho sôbre os 
cientistas se relacionava a 
um profundo interêsse na 
cooperação científica. A preo
cupação pela utilização prá
tica da psicologia levou-o a 
fundar, em 1921, a Corpora
ção Psicológica, o primeiro 
de diversos grupos que apli
cavam técnicas psicológicas a 
assuntos práticos; foi por 
muitos anos seu presidente. 
Publicou também diversos 
jornais e revistas.

Catulo (Gaio Valério)

Poeta romano (Verona, 87? 
a.C. — Roma, 54 a.C.). 
De família abastada, Catulo 
foi educado em Roma, onde 
tomou conhecimento do mo
vimento poético: estavam em 
moda as elegias, epigramas 
e madrigais, mais apreciados 
que os longos poemas. O te
ma preferido era o amor, 
expressado por meio de no
vas métricas; era uma forma 
de poesia onde o individual 
se afirmava, e que se opu-

Castro Alves, 
Antônio de — Catulo, 
Gaio Valério



nha ao tradicionalismo de 
Cícero. Catulo começa a es
crever e em seus versos pro
cura expressar o amor e o 
ódio, a alegria e a dor, de 
maneira extremamente since
ra e humana, apresentando 
às vezes um realismo brutal. 
A poesia alexandrina tam
bém exerceu enorme influên
cia nas obras de Catulo. Sua 
grande musa foi Clódia, irmã 
do tribuno Clódio, inimigo 
mortal de Cícero. Esse ro
mance está descrito nas “Poe
sias”, coletânea de tudo que 
chegou aos tempos de hoje 
da obra de Catulo. Homem 
extremamente sensível, tam
bém se inspirava na própria 
misáüa- (que descreveu com 
sutil ironia) e na amizade 
(que, quando o decepcionava,
o levava ao desespero). Mas 
seus poemas mais bonitos são 
de fundo místico. Entre eles: 
“Atis, as Núpcias de Tétis e 
Peleu” e “A Cabeleira de Be
renice”. Catulo foi o pri
meiro a introduzir o ele
mento autobiográfico na 
elegia latina, o que a dis
tinguiu da grega. Quando 
traduzia e adaptava obras 
de autores gregos, o poeta 
conseguia descrever a dor 
das personagens mitológicas 
com a mesma humani
dade com que chorava sua 
própria dor. Catulo viajou 
para Bitínia em 57 a.C.; con
taria em poesias as impres
sões desta viagem. Morreu 
pouco depois em Roma.

Cauchy (Augustin Louis)

Matemático francês (Paris, 
1789 — Sceaux, 1857), um 
dos inventores da análise mo
derna. Em 1816, recebeu o 
título de barão, por um im
portante trabalho sobre a 
propagação das ondas. No 
mesmo ano, foi-lhe ofereci
da uma das cadeiras vagas 
da Academia de Ciências. 
Essas cadeiras estavam vagas 
devido ao afastamento de 
Carnot e Monge, republica
nos ou bonapartistas. Por 
isso, sua aceitação foi criti
cada, apesar de seus traba
lhos serem muito conheci

dos. Em 1830, tendo-se 
recusado a prestar juramen
to à Monarquia de Julho, 
seguiu em exílio para a 
Suíça. A seguir ensinou por 
algum tempo em Turim e, 
por último, foi preceptor do 
delfim (filho de Carlos X) 
em Praga. Em 1838, retor
nou a Paris onde ocupou a 
cátedra de físico-matemáti- 
co do Colégio da França. 
Cauchy deu grandes contri
buições para o desenvolvi
mento das matemáticas. 
Após revisão crítica dos fun
damentos do cálculo infini
tesimal, definiu conceitos 
como: infinitamente peque
no, limite, integral, etc., em 
bases rigorosas e não mais 
intuitivas. Por outro lado, 
inventou a teoria das fun
ções, que chamou “monoge- 
nas” (atualmente conhecidas 
como analíticas). Algumas 
de suas principais obras: 
“Curso de Análise” (1821), 
“Lições sobre as Aplicações 
do Cálculo Infinitesimal à 
Geometria” (1826/28), “Li
ções sobre Cálculo Diferen
cial” (1829), “Exercícios de 
Análise e de Física Matemá
tica” (1839).

Caullery (Maurice Jules 
Gaston Corneille)

Biólogo francês (Bergues,
1868 — Paris, 1958) famoso 
pelos seus trabalhos sobre in
vertebrados e evolução. Foi 
educado em Douai e na 
École Normale Supérieure, 
Paris. Em 1909, foi-lhe en
tregue a cátedra e direção 
do Laboratório de Evolução 
dos Seres Organizados, da 
Universidade de Paris (Sor- 
bonne) e a direção da esta
ção marinha zoológica de 
Wímmereux, Pas-de-tiaíais 
(fundada em 1874 por Alfred 
Giard). Ocupou estes cargos 
até 1939. Em 1928, foi elei
to membro da Academia 
Francesa de Ciências e, em 
1948, tornou-se membro es
trangeiro da Royal Society, 
Londres. Os inúmeros traba
lhos de Caullery tratam da 
estrutura, história da vida e 
biologia do protozoário pa
rasita e invertebrados mari
nhos. Publicou livros sobre 
diferentes aspectos da biolo
gia geral, incluindo “Os Pro
blemas da Sexualidade” 
(1918), “O Parasitismo e a 
Simbiose” (1923), “O Pro
blema da Evolução” (1931), 
“As Concepções Modernas 
da Hereditariedade” (1935), 
“Os Recentes Progressos da 
Embriologia Experimental” 
(1939), “Organismo e Sexua
lidade” (1942) e “A História 
das Ciências Biológicas”

(1925), que faz parte da “A 
História da Nação Francesa” 
(de G. Hanotaux). Foi tam
bém co-editor do “Boletim 
Biológico da França e da 
Bélgica”.

Cavalcanti (Guido)

Poeta italiano (Florença, 
pouco antes de 1260 — id.,
1 300). De descendência no
bre, Guido Cavalcanti perten
cia ao partido guelfo, que 
defendia os interesses da 
burguesia. Seu casamento 
com Beatrice, filha do líder 
dos gibelinos (partido ligado 
à nobreza), parece indicar 
sua intenção de por um fim 
às lutas entre as facções. Es
tudou poesia e filosofia. Ami
go de Dante, é considerado 
(depois deste) um dos maio
res representantes do cha
mado “dolce stil nuovo”. Em 
1292, Cavalcanti fez uma 
peregrinação a São Tiago 
de Compostela. Desta viagem 
datam alguns poemas de suas 
“Rimas”, cantados em ho
menagem a Mandetta, que 
conhecera em Tolosa. É fa
mosa a sua balada: “Perch’io 
Non Spero” (“Porque Eu 
Não Tenho Esperanças”). Em 
1300, devido à violência das 
lutas entre as facções, foram 
exilados seus principais che
fes. Entre estes Cavalcanti, 
que partiu para Sarzana. Aí 
contraiu a malária, que iria 
matá-lo quando de seu re
gresso a Florença. Boccaccio 
rendeu-lhe homenagens, con
siderando-o um “excelente 
filósofo natural” .

Cavalieri (Francesco 
Bonaventura)

Muito jovem, Cavalieri tor
nou-se jesuíta. Seus interes
ses pela matemática nasceram 
de leituras das obras de Eu- 
clides. Aproximadamente em 
1616, foi a Pisa, onde ini
ciou estudos com o profes
sor Castelli, aluno de Gali- 
leu. Nomeado prior de 
Santa Maria delia Mascarel- 
la, em Bolonha, pôde então 
dedicar-se a seus estudos e 
ao ensino da teoria de Co- 
pérnico, o que fez até a 
morte, causada por um ata
que de gôta. Cavalieri foi 
um dos primeiros a ensinar 
a teoria de Copérnico sobre 
os planetas, e introduziu na 
Itália a teoria dos logaritmos. 
Descobriu as fórmulas rela
tivas ao foco de lentes e es
pelhos e foi o precursor do 
cálculo infinitesimal, com 
sua obra-prima “Geometria 
dos Indivisíveis” .



Cavallini (Pietro)

Pintor italiano (Roma, 1250 
? — ?, c. 1330). Aproxima
damente em 1293, decorou a 
Igreja de Santa Cecília de 
Trastevere com um conjunto 
de afrescos, do qual subsis
tem somente fragmentos do 
“Último Julgamento”. São 
pinturas notáveis pela vivaci
dade das cores e pelos semi
tons, que permitem a modu
lação das feições. Em 1308, 
a convite de Carlos d’Anjou, 
foi a Nápoles. De volta a 
Roma, trabalhou na Igreja 
São Paulo Fuori le Mura 
(1315), onde executou os mo
saicos da fachada. Também 
lhe são atribuídos, ou à sua 
escola, os afrescos do túmu
lo do Cardeal Matteo d’Ac- 
quasparta (morto em 1302), 
na Igreja de Santa Maria 
Aracoeli (Roma). Seu estilo 
mais amadurecido está repre
sentado pelos afrescos da 
Igreja Santa Maria Donna 
Regina, de Nápoles. No tra
tamento do espaço e no es
tilo das figuras, Cavallini 
aparece como inovador de 
grande importância, cuja in
fluência domina a decoração 
da nave de São Francisco 
de Assis. É considerado, co
mo Cimabue e Giotto, um 
fundador da pintura romana.

/
Cavendish (Henry)

Físico e químico inglês de 
origem francesa (Nice, 1731
— Clapham, 1810). Estudou 
em Hackney e na Universi
dade de Cambridge, mas não 
chegou a se formar. Foi ad
mitido à Royal Society em 
1760. À renda que seu pai 
lhe deixou somou-se mais 
tarde a enorme herança de 
um tio. Cavendish tornou-se 
então um dos homens mais 
ricos do mundo, o que lhe

permitiu dedicar-se inteira
mente às pesquisas científi
cas, atividade que sempre lhe 
interessou. Em 1766 publica
ra o livro “Ar Fictício”, no 
qual narrava suas descober
tas sobre o hidrogênio. Êste 
gás, que já  fora entrevisto 
por Paracelso, foi isolado e 
estudado por Cavendish, que 
também determinou com 
exatidão o anídrico carbôni
co e outros gases. Dois re
latórios, chamados “Experi
ências sobre o A r”, assina
laram outra descoberta do 
cientista: a composição da 
água e do ácido nítrico. 
Esses trabalhos continham 
ainda observações que leva
riam à descoberta do argô- 
nio. Suas importantíssimas 
anotações sobre a eletricida
de só foram publicadas se
tenta anos depois de sua 
morte, com o título de “Pes
quisas sobre a Eletricidade”. 
Haviam sido precedidas por 
diversos trabalhos, entre os 
quais “Tentativas de Expli
car Alguns dos Principais 
Fenômenos Elétricos por 
Meio de um Fluido Elásti
co”. Cavendish determinou 
também a densidade média 
da Terra. Seu nome está 
imortalizado no Laboratório 
de Física Cavendish, funda
do pelo sétimo duque de De- 
vonshire, em Cambridge.

Cavendish ou Candish 
(Sir Thomas)

Navegador inglês (Trimley 
Saint Martin, Suffolk, 1560
— em viagem, 1592). Foi o 
terceiro a fazer a viagem de 
circunavegação. Estudou no 
Colégio Corpus Christi, Cam
bridge, e, dono de razoável 
fortuna, pôde acompanhar 
Sir Richard Grenville à Amé
rica, em 1585. Ao voltar à 
Inglaterra, promovido a ge
neral, empreendeu uma ela
borada imitação da viagem 
de Drake. Em 1586, levan
tou âncoras de Plymouth. 
Indo por Serra Leoa, tocou 
Cabo Frio, costeou a Ame
rica do Sul até a Patagônia 
(onde descobriu Porto Desi- 
re) e, passando pelo Estrei
to de Magalhães, atacou os 
estabelecimentos espanhóis; 
navegou pela costa oeste das 
Américas do Sul e Central e 
do México. Tocando a ilha 
dos Ladrões, Filipinas, Mo- 
lucas e Java e contornando 
o cabo da Boa Esperança, 
chegou de volta a Plymouth 
em 1588. Despendeu nessa 
viagem dois anos e cinqüen
ta dias, o mais breve tempo 
até então conseguido numa 
volta ao mundo. Em 1591, 
planejou outra viagem igual

à que o tornara rico e fa
moso. Não teve porém a 
mesma sorte. Depois de to
mar alguns navios portuguê- 
ses, dirigiu-se até o atual 
pôrto de Santos (São Paulo), 
atacando-o. Quando ia con
tornar o estreito de Maga
lhães, ventos contrários for
çaram-no a voltar. Morreu 
ao retornar à Inglaterra.

Cavour (Camilo Benso, 
conde de)

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

Caxias (Luís Alves de 
Lima e Silva, duque de)

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

Cayley (Arthur)

Matemático e astrônomo in
glês (Richmond, Surrey, 1821
— Cambridge, 1895). Em 
1863 foi eleito para a recém- 
estabelecida cadeira de M a
temática Pura, em Cam
bridge, que ocupou até 
morrer. Entre 1889/98 foram 
publicados, em treze volumes, 
seus estudos sobre todos os 
assuntos relativos à matemá
tica pura. Sua maior contri
buição foi uma série de dez 
relatórios sobre as formas 
algébricas (1854/78). Outros 
trabalhos seus lidam com 
teoria dos matizes (criação 
sua), teoria de grupo, geo
metria do espaço “n-dimen- 
sional”, conceito do absoluto 
na geometria, teoria das 
transformações lineares, pes
quisas sobre singularidades 
de curvas e superfícies, geo
metria enumerativa, trans
formação racional e corres
pondência entre curvas, con
figuração de linhas numa su
perfície cúbica; e, em aná
lise, a teoria das funções 
elípticas, entre outras.

Cearense (Catulo da 
Paixão)

Cauchy, Augustin 
Louis — Cearense, 
Catulo da Paixão



Compositor brasileiro de mú
sica popular (São Luís, M a
ranhão, 1863 — Rio de Ja
neiro, 1946). Tendo apren
dido flauta e violão, compôs 
sua primeira modinha, “Ao 
Luar”, ainda muito jovem. 
Quando seu pai morreu, Ca- 
tulo teve de trabalhar. Foi 
contínuo, estivador e profes
sor dos filhos de um parla
mentar. Aos poucos seu ta
lento foi sendo reconhecido: 
livros com suas modinhas fo
ram publicados e suas músi
cas, gravadas. Em 1915, em 
parceria com Inácio Raposo, 
Catulo compôs “O Marroei- 
ro”, que fez grande sucesso. 
Mas se afirmaria como poe
ta com “Meu Sertão”, em 
1918. Como letrista, produ
ziu várias obras, entre as 
quais: “Tu Passaste por Este 
Jardim” (música de Alfredo 
Dutra), “Talento e Formo
sura” (música de Edmundo 
Otávio Ferreira), “Os Olhos 
Dela” (música de Irineu de 
Almeida). A música da mo
dinha “Luar do Sertão” é 
geralmente atribuída a Catu
lo, porém existem divergên
cias. Para alguns, a melodia 
é de João Pernambuco.

Cecília (Santa)

M ártir romana (século II  ou 
III). Segundo o “Breviarium 
Romanum”, Cecília era filha 
de nobres romanos. Apesar 
de consagrada desde a infân
cia à vida monástica, foi for
çada a se casar com o pagão 
Valeriano. Conseguiu conver
ter o marido ao cristianismo 
(ele teria concordado até em 
não atentar contra sua vir
gindade). E Valeriano, por 
sua vez, converteu o irmão 
e um amigo íntimo, todos 
eles martirizados pouco de
pois. Nessa fase de severas 
perseguições ao cristianismo, 
Cecília previu seu fim pró
ximo e distribuiu seus bens 
entre os pobres. O prefeito 
de Roma ordenou sua morte 
pelo fogo. De acordo com a 
tradição católica, depois de 
um dia e uma noite, Cecília 
foi encontrada sem nenhum 
ferimento, sobrevivendo tam
bém ao golpe do carrasco 
que havia recebido a ordem 
de decapitá-la; isto teria 
acontecido em 230, durante 
o império de Alexandre Se
vero. Mas, conforme pesqui
sas feitas no século XIX, Ce
cília morreu quando Marco 
Aurélio era imperador (c. 
176). No local onde viveu, 
foi-lhe dedicada uma igreja. 
Santa Cecília é tida como 
padroeira da música (louva
va a Deus por meio de can
ções) e também como prote
tora dos cegos.

Celestino (Antônio Vicente 
Filipe, dito Vicente)

Cantor e compositor brasi
leiro (Rio de Janeiro, GB, 
1894 — São Paulo, SP, 
1968). Aos sete anos, foi ma
triculado numa escola parti
cular, que teve de abandonar 
devido à precária situação 
financeira da família. Traba
lhou inicialmente na sapata
ria do pai, fez biscates, foi 
ajudante de pedreiro. Em 
1903, cantou num coral in
fantil, no primeiro ato da 
ópera “Carmen”, de Bizet, 
no Teatro Lírico do Rio de 
Janeiro. O famoso cantor 
Caruso, que estava no Bra
sil, assistiu ao espetáculo e 
convidou-o a ir estudar can
to na Itália, mas seus pais 
não consentiram. Aos dezes
sete anos, quando assistia a 
uma ópera, o tenor vacilou 
e Vicente, entre a solicitude 
e a oportunidade, tentou 
“ajudar”, sendo expulso do 
teatro. Foi finalmente con
tratado para cantar no Tea
tro São José, iniciando seu 
sucesso ao apresentar a mú
sica “Flor do Mal”. Em
1916, cantou em São Paulo 
e em Porto Alegre e, três 
anos depois, no Teatro São 
Pedro (atual João Caetano), 
no Rio. Um empresário ita
liano propôs-lhe ir à Itália, 
mas Celestino preferiu ficar 
no Brasil, onde excursionou 
por quase todos os Estados. 
Em 1920, formou uma com
panhia, que logo faliu. Em 
Belo Horizonte, interpretou 
uma música que marcaria 
época: “Saudade do Sertão”. 
Gravava inclusive músicas de 
sua autoria: “Coração M ater
no”, “Amo-te” e “Patativa” 
e, em 1936, a canção que 
mais lhe renderia, em lucros 
e prestígio: “O Ébrio” (trans
formada posteriormente em 
peça de teatro e depois em 
filme). Sua carreira de gran
de ídolo estava consolidada. 
Compôs ainda “Mia Giocon- 
da” (1945), “Altar de La
ma” (1946), “Encantamento” 
(1952), etc.

Celestino V (Santo) (Pietro 
Angeleri de Morrone)

Papa italiano (ísernia, c. 1215
— Fumone, 1296). Ingres
sou ainda jovem na ordem 
beneditina, deixando a vida 
monástica aos 24 anos para 
sozinho procurar a perfeição 
religiosa. Foi viver numa ca
verna no monte Morrone 
(daí o nome de Pietro de 
Morrone) e depois seguiu 
para o monte Di Magella, 
em Bruttium com alguns dis
cípulos. Criou a Ordem dos

Eremitas de S. Damiano (de
pois chamados Celestinos). 
Muito piedoso, mas não indi
cado para o poder, recebeu 
com reserva a tiara, em 5 de 
julho de 1294 (a sede ponti
fical estava vaga há mais de 
dois anos). Promulgou dois 
decretos, reforçando o isola
mento dos cardeais nos con
claves; e dando ao papa o 
direito de deixar legalmente 
o cargo. Sentiu sua insufi
ciência e abdicou depois de 
cinco meses. Tentou voltar 
à vida de eremita mas Boni
fácio V III, seu sucessor, te
mendo que alguém usasse 
Celestino para suscitar um 
cisma, fê-lo prender e man
ter sob observação até a 
morte. Foi canonizado por 
Clemente V em 1313.

Cellini (Benvenuto)

Artista e escritor italiano 
(Florença, 1500 — id., 1571). 
Era aprendiz de ourives 
quando foi exilado para Sie- 
na aos dezesseis anos, por 
razões incertas. Transferiu- 
se em 1519 para Roma, onde 
executou inúmeras obras de 
ourivesaria, entalhe e cisei 
para a aristocracia romana 
e para o alto clero, obten
do os favores do Papa Cle
mente VII, um Mediei. Este 
o nomeou mestre das Estam
pas da Moeda em 1529. Em 
1538, foi encarcerado no 
Castelo de Santo Ângelo, 
acusado de matar o assas
sino de seu irmão e de um 
joalheiro milanês. Na verda
de vítima de calúnias de ri
vais invejosos, Benvenuto foi 
perdoado no ano seguinte, 
graças à intervenção do Car
deal Hipólito II d ’Este. Foi 
então para a França, onde 
recebeu do Rei Francisco I 
uma pensão anual, um palá
cio e encomendas, entre as 
quais a porta de Fontaine
bleau. Mais uma vez, porém, 
foi forçado a deixar a cida
de em que vivia, por causa 
das calúnias dos cortesãos e



da inveja de artistas rivais. 
Cellini retornou a Florença 
em 1545. Nos primeiros anos 
conseguiu o favor do Duque 
Cosme de Mediei, que, entre 
outros trabalhos, confiou-lhe 
a execução do “Perseu”, ter
minado em 1549 e exposto 
publicamente na Praça da 
Senhoria em 1554. Novamen
te as hostilidades dos rivais 
fizeram-no cair em desgraça, 
e Benvenuto terminou sua 
vida em miséria e solidão. 
Entre suas obras literárias 
destacam-se “Rimas”, “Dis
cursos sobre o Desenho e a 
Escultura” e “Tratados”. 
Seu trabalho principal, con
tudo, foi sua “Autobiogra
fia”, que começou a escre
ver em 1558 e é considerada 
uma das obras-primas do gê
nero, não somente pelo in
teresse excepcional dos fatos 
contados, numa verdadeira 
reportagem de sua vida e sua 
época, mas também pelo es
tilo vigoroso e elegante, que 
lhe serve ainda de vingança 
moral contra seus inimigos.

Celsius (Anders)

Astrônomo sueco (Uppsala, 
1701 — id., 1744). Foi pro
fessor de Astronomia da 
Universidade de Uppsala e 
primeiro diretor do Observa
tório de Uppsala, cuja cons
trução deve-se a ele. Publi
cou (1733) uma coleção de
316 observações sobre a 
aurora boreal, feitas em co
laboração com outros cien
tistas no período de 1716 a 
1732. Celsius advogou a me
dição de um arco do meri
diano no Lapland (região do 
pólo), tomando parte da ex
pedição organizada (1736) 
para aquele fim pela Acade
mia Francesa. Publicou “De 
Observationibus pro Figura 
Tellurius” , em 1738. Seis 
anos depois descreveu o ter
mômetro centígrado, de sua 
invenção, perante a Acade
mia Sueca de Ciências. De
fendeu ainda a adoção do 
calendário gregoriano.

Ceitis ou Cèltes (Konrad 
Pickel)

Humanista alemão (Wipfeld, 
1459 — Viena, 1508). Aos 
dezoito anos fugiu de casa, 
indo para Colônia, onde 
iniciou os estudos. Conti
nuou-os em Heidelberg, sen
do então introduzido no 
mundo do humanismo por 
seu professor, Rodolphe Agrí
cola. Freqüentou círculos in
telectuais de Erfurt, Rostock 
e Leipzig, onde, em 1486, pu
blicou suas primeiras poesias 
em latim e começou a dar 
aulas públicas de arte poé
tica e grega. Em 1487, tor
nou-se o primeiro alemão a 
receber o título de poeta 
laureado (homenagem que 
lhe foi prestada pelo Impe
rador Frederico II, em Nü- 
remberg). Temperamento in
quieto e amante das viagens, 
não ficava muito tempo nu
ma cidade: esteve em Cra- 
cóvia no início da década de 
1490; foi professor em In- 
golstadt, em 1494, e em Hei
delberg, em 1496. Em Vie
na, em 1497, estabeleceu-se 
sob a proteção de Maximi- 
liano I. Em honra dele en
cenou em Linz, em 1501, os 
“Ludus Dianae”. Baseado no 
exemplo italiano, fundou aca
demias nas cidades mais im
portantes: a primeira foi a 
“Solidalitas Rhenana”, em 
Heidelberg (1491); a mais 
notável, a “Solidalitas Danu- 
biana”, em Viena (1497). 
Dedicou-se apaixonadamente 
à procura de textos antigos, 
encontrando no convento de 
Sankt Emmeran, perto de 
Ratisbona, um códice que 
continha os “Dramas” lati
nos de Rosvita de Gan- 
dersheim. Publicou-os em
1501. Suas descobertas in
cluem a chamada “Tabula 
Peutingeriana”, um mapa do 
antigo Império Romano. Em 
1502 lançou o melhor de 
seus livros: “Amores”.

Cendras (Frederic Sauser 
Hall, dito Blaise)

à

Escritor suíço (La Chaux-de- 
Fonds, 1887 — Paris, 1961). 
Abandonou muito jovem os 
estudos, para percorrer o 
mundo. Estudou em Paris e, 
em 1912, estava nos Estados 
Unidos, onde escreveu “Pâ
ques à New York”, poemas 
com que precedeu Apollinai
re no caminho da poesia 
moderna. A esta obra seguiu- 
se “La Prose du Transsibé
rien” (1913). Quando da Pri
meira Guerra Mundial, en
trou para a Legião Estran
geira, perdendo a mão direi
ta em combate, em 1915. 
Depois da guerra dedicou-se 
à cinematografia. Colaborou 
no filme de Abel Gance “La 
Roue” (“A Roda”, 1921). Ao 
mesmo tempo, continuou sua 
obra poética, publicando “Le 
Panama ou les Aventures de 
Mes Sept Oncles” (1918) e 
“Kodak” (1924). Em 1926 
escreveu “Moravagine”, que 
antecedeu seus romances de 
aventuras: “Le Plan de 
F Aiguille” (1930) e “Les 
Confessions de Dan Yack” 
(1930). A atividade de repór
ter (que ele também exercia) 
levou-o a escrever biografias 
romanceadas de aventureiros: 
“L’Or” (1927) e “Rhum” 
(1930). Em 1939, foi corres
pondente de guerra junto às 
tropas inglesas. Durante a 
ocupação da França retirou- 
se para Aix-en-Provence e 
depois para Villefranche-sur- 
Mer, onde compôs três volu
mes de recordações: “L’Hom
me Foudroyé” (1945), “La 
Main Coupée” (1946) e 
“Bourlinguer” (1949). Visitou 
o Brasil várias vezes entre 
1924 e 1936, encontrando-se 
com os modernistas de São 
Paulo, cujo movimento aju
dou a divulgar na Europa 
com proveitoso êxito.

Cervantes Saavedra 
(Miguel de)

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

Cesalpino (Andrea)

Cecília, Santa —  
Cesalpino, Andrea



Botânico e médico italiano 
(Arezzo, 1519 — Roma, 
1603). Estudou na Universi
dade de Pisa. Espírito origi
nal e inimigo de dogmatis- 
mos, adotou teorias filosófi
cas inspiradas em Aristóteles, 
conservando porém a liber
dade de pensamento em rela
ção aos aristotélicos “orto
doxos”. Estudou Botânica e 
Medicina. Em 1555, obteve 
a cátedra de Farmácia em 
Pisa e a direção do Jardim 
Botânico. Nomeado médico 
do Papa Clemente V III, mu
dou-se para Roma em 1592. 
Foi provavelmente o mais 
im p o ^ n te  botânico da épo
ca. Seu trabalho “De Plantis 
Libri X V r  (1583) serviu de 
fonte básica a diversos bo
tânicos posteriores. Outras 
obras de Cesalpino são: 
“Daemonum Investigatio Pe- 
ripatetica” (1580) — onde, 
inspirando-se no tratado de 
Hipócrates sobre a epilepsia, 
combate as superstições da 
época relativas aos possessos, 
à magia e à bruxaria —, 
“De Metallicis” (1596) e 
“Quaestionum Peripatetica- 
rum Libri V” (1571). Nesta 
última, considerada sua obra 
mais importante, Andrea Ce
salpino expõe, além de seu 
sistema filosófico, a teoria 
da circulação do sangue. 
Embora incompleta, essa des
crição era original na época. 
Tornou-se famoso por sua 
classificação das plantas, ba
seada nas características dos 
frutos e sementes.

César (Caio Júlio)

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

Cézanne (Paul)
V. Cézanne, Enciclopédia 
Abril (Vol. II).

Chaadev (Pyotr 
Yakovlevich)

Filósofo russo (Moscou, 1794
— id., 1856). Em 1829, ini
ciou sua contribuição filosó
fica principal: “Cartas Filo

sóficas” (ao todo eram oito). 
A publicação da “Primeira 
Carta” no jornal “Telescop” 
marcou o início da filosofia 
russa — e o fim da carreira 
de publicações de Chaadev, 
pois acusava a Rússia de 
egoísmo e de não fazer qual
quer tentativa de união com 
a sociedade das nações: o 
país era considerado uma 
criança ilegítima, sem heran
ça. A censura proibiu não 
só os escritos de Chaadev 
como a publicação de co
mentários (favoráveis ou não) 
à sua obra. O autor foi de
clarado louco e mantido 
prisioneiro em sua casa por 
um ano. Em 1837 escreveu 
“A Apologia de um Louco”, 
publicada em 1862, em Paris. 
A filosofia de Chaadev deu 
expressão intelectual à longa 
luta russa pela unidade cul
tural e política. Seu pensa
mento já contém as caracte
rísticas principais da tradi
ção filosófica russa, que de
pois dele se constituiu: a 
preocupação de unidade (do 
homem com a sociedade e 
de uma sociedade com as 
demais, e com a história); o 
universalismo; a idéia de que 
o egoísmo é imoral e iló
gico; e a afirmativa de que 
a Rússia teria uma missão 
divina.

Chabrier
(Alexis-Emmanuel)

Músico e compositor francês 
(Ambert, 1841 — Paris, 
1894). Estudou Direito e, em 
1861, entrou para o Minis
tério do Interior. Mas sua 
vocação levou-o a cultivar 
cada vez mais a música, que 
havia aprendido desde crian
ça. Apaixonado pelas artes, 
teve intensos contatos com 
os parnasianos e os pinto
res impressionistas; tornou-se 
amigo de Manet (que o re
tratou) e de Verlaine. Em 
1874, entrou para a Société 
Nationale de Musique, de
monstrando em concertos 
seu virtuosismo ao piano; 
apresentava também algumas 
composições próprias. Em

1883 compôs a rapsódia 
“Espanha” e, em 1887, a 
ópera “Guendolina” (onde é 
nítida a influência wagne
riana). A partir de 1889, 
escreveu peças para piano 
(destacando-se aquelas reu
nidas sob o título “Dez Pe
ças Pitorescas” e a “Bour- 
rée Fantasque”) “roman- 
zas” e “cantatas”. Retornou 
logo depois ao teatro, com 
uma ópera, “Briséis”, que 
ficou inacabada devido 'a 
paralisia de que Chabrier foi 
vítima. De uma vitalidade 
musical que atinge o limite 
do burlesco, seu estilo é 
cheio de inovações harmô
nicas.

Chagall (Marc)

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

Chagas (Carlos Ribeiro
Justiniano das)

Bacteriologista, biofísico e 
médico brasileiro (Oliveiras, 
MG, 1879 — Rio de Janeiro, 
1934). Aluno da Escola de 
Minas e Metalurgia de Ouro 
Preto, MG, percebeu contu
do que sua real vocação era 
a Medicina. Transferiu-se en
tão para o Rio de Janeiro, 
onde se formou (1903) pela 
Faculdade de Medicina. Des
tacou-se no combate à ma
lária nos serviços de saúde 
do interior do país. Em 1907, 
começou a trabalhar no Ins
tituto Bacteriológico Osvaldo 
Cruz, no Rio. Chefiou um 
grupo de pesquisas sobre a 
tripanossomíase endêmica. 
Em 1909, descobriu o agente 
causador do mal, que chamou 
“Trypanosoma cruzi” (ho
menageando Osvaldo Cruz), 
e o agente transmissor, o 
inseto conhecido como “bar
beiro” (“Triatoma megista”). 
O mal passou a chamar-se 
“doença de Chagas” e essa 
denominação foi adotada em 
todo o mundo. Em 1910, 
Chagas tornou-se membro da 
Academia Nacional de Me
dicina. No ano seguinte, re
cebeu o Prêmio Schaudinn, 
conferido pelo governo ale
mão em reconhecimento a 
seus estudos originais sobre 
protozoologia. Foi eleito 
membro permanente do Co
mitê de Higiene da Liga das 
Nações e doutor “honoris 
causa” de diversas universi
dades, como as de Paris e 
Harvard. Em 1925, recebeu 
o Prêmio Kümmel da Uni
versidade de Hamburgo. No 
mesmo ano tornou-se pro
fessor da Faculdade de Me
dicina do Rio de Janeiro.



Chalgrin (Jean- 
François)

Arquiteto francês (Paris, 
1739 — id., 1811). Sua ar
quitetura reflete as diversas 
orientações do gosto francês 
durante o reinado de Luís 
XVI: um classicismo um 
pouco frio no Colégio de 
França (1774/78), no pátio 
de La Vrillière e nas esca
darias do palácio de Luxem
burgo; o retorno às tradições 
do cristianismo primitivo nas 
obras de arquitetura sacra: 
a capela dos Pères du Saint- 
Esprit (1769) e sobretudo na 
igreja Saint-Philippe-du-Rou- 
le (1769/84). Chalgrin desen
volveu neste último edifício 
a forma basilical já aplicada 
por Trouard na Saint-Sym- 
phorien de Montreuil, e que 
iria se impor para os edifí
cios religiosos do fim do sé
culo. Separada das naves la
terais por duas filas de colu
nas jónicas, a nave central 
é coberta por uma abóbada. 
O hermiciclo do coro era 
primitivamente separado do 
deambulatório por um muro 
que foi posteriormente (sé
culo XIX) aberto. Na cons
trução do arco do triunfo 
de 1’Étoile, iniciado em 1806, 
Chalgrin teve inicialmente 
como colaborador J.-A. Ray- 
mond, mas este, por razões 
que nunca foram esclareci
das, retirou-se da empresa. 
Concluída após a morte de 
Chalgrin por Huyot, Goust e 
Bouet, o edifício não expri
me totalmente a real con
cepção do seu primeiro autor.

Chamberlain (Joseph)

Político inglês (Londres,
1836 — id., 1914). Rico in
dustrial, prefeito de Birmin
gham (1873/76), foi eleito em 
1876 para a Câmara dos Co
muns. Ministro do Comércio 
de 1880 a 1885 no gabinete 
do Primeiro-Ministro Glads
tone, separou-se deste quan
to à política irlandesa, enten
dendo-se diretamente com o 
líder irlandês, então preso.

Fundou e liderou o par
tido dos Liberais Unionis- 
tas (favoráveis à manuten
ção da união da Inglaterra e 
Irlanda), cuja intenção era 
apoiar os conservadores. Se
cretário do Estado das Co
lônias (1895/1903), encarnou 
o imperialismo inglês do fim 
da época vitoriana, susten
tou o projeto de Cecil Rho- 
des de uma estrada de ferro 
do Cabo ao Cairo e condu
ziu a guerra dos Bôeres. Mas 
não pôde impor nem suas 
concepções econômicas pro
tecionistas, nem sua política 
externa de aproximação com 
a Alemanha. As eleições li
berais de 1906 marcaram o 
fim da atitude de “isolamen
to esplêndido” do qual 
Chamberlain era defensor.

Chamisso (Adalbert von)

Escritor alemão (Castelo de 
Boncourt, Champagne, 1781
— Berlim, 1838). De família 
nobre francesa, emigrada 
para a Alemanha em 1789, o 
jovem Louis Charles Ade
laide, que mais tarde mudaria 
seu nome para Adalbert von 
Chamisso, tornou-se pajem  da 
rainha da Prússia em Berlim, 
serviu no exército prussiano 
(1798/1806). Ao mesmo tem
po cultivava as letras, entran
do em contato com os am
bientes românticos literários. 
Inscreveu-se na universidade 
para estudar medicina e 
ciências naturais. Escreveu 
seu célebre “Peter Schlemihl” 
(1814), a história de um ho
mem que perdeu sua som
bra, que lhe deu fama. Fez 
uma viagem ao redor do 
mundo (1815/18) que lhe 
inspirou “Reise um die Welt” 
(“Viagem ao Redor do Mun
do”, 1836). Em 1819 foi no
meado diretor do Jardim 
Botânico de Berlim. Autor 
de diversos estudos botânicos 
de considerável valor cientí
fico e uma gramática havaia
na que havia preparado na 
sua viagem, de 1828/32 es
creveu seus poemas mais 
importantes, publicados espe
cialmente no “Deutscher Mu- 
senalmanach”. O modelo da 
poesia de Chamisso se encon
tra em Goethe e Ludwig Uh- 
land; e a mais bela é a que 
expressa sentimentos humanos 
simples, como no caso do ci
clo lírico “Frauenliebe und
— Leben” (“Amor e Vida 
das Mulheres”), que foi pos
teriormente musicada por 
Robert Schumann. Suas bala
das lidam com lendas nacio
nais e com problemas so
ciais e éticos. Como cientis
ta liga-se à descoberta da 
metagênese de moluscos.

Champlain (Samuel de)

Navegador e colonizador 
francês (Brouage, c. 1567/70
— Quebec, 1635). Em 1598/ 
1600 viajou pela primeira 
vez para a América num 
navio espanhol. Depois dei
xou a França em 1603, com 
o consentimento do Rei 
Henrique IV, a fim de lançar 
as bases do povoamento do 
Canadá. Partindo de Hon- 
fleur, explorou o rio São 
Lourenço aproximadamente 
até Montreal. No ano se
guinte explorou as costas do 
Maine e da Nova Inglaterra. 
E, finalmente, em 1608 fun
dou a cidade de Quebec. Es
tabeleceu relações com os 
indígenas, participando das 
lutas dos algonquinos contra 
os iroqueses. Fez incursões 
para o interior descobrindo 
o lago que tem seu nome 
(1609). Foi nomeado gover
nador de Quebec pelo vice- 
rei da Nova França, o Prín
cipe Henri de Condé, Em 
1613 e 1615, acreditando ter 
alcançado o Mar do Norte 
(baía de Hudson), subiu o 
Otawa descobrindo os lagos 
Huron e Ontário. Consagrou 
o resto da sua vida à valori
zação da colônia de Quebec. 
Atacado pelos ingleses, capi
tulou (1629), sendo aprisio
nado e levado para a Ingla
terra. Mas, pelo tratado 
de Saint-Germain-en-Laye 
(1632), a colônia foi restituí
da à França e Champlain 
para lá regressou no ano se
guinte, retomando seu co
mando até sua morte.

Champolion (Jean 
François)

Egiptólogo francês (Figeac, 
Lot, 1790 — Paris, 1832). 
Aos dezesseis anos, Cham- 
pollion leu perante a Acade
mia de Grenoble um do
cumento em que afirmava ser 
o cóptico a antiga língua do 
Egito. Foi nomeado pro
fessor no Liceum de Gre
noble (1809). Sua primeira

César, Caio Júlio 
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decifração de hieróglifos data 
de 1821. Em 1824 foi envia
do por Carlos X à Itália, 
para visitar antiguidades, e. 
ao voltar foi nomeado dire
tor do museu egípcio do 
Louvre. Em 1828, dirigiu uma 
expedição científica ao Egi
to e, em 1830, foi eleito 
membro da Academia Fran
cesa. No ano seguinte, rece
beu a cátedra de egiptologia 
do Colégio da França, criada 
especialmente para ele. Autor 
de “L’Egypte sous les Pha
raons” (1814) e “Précis du 
Système Hiéroglyphique”
(1824), é reconhecido como o 
fundador da egiptologia.

Chandler (Raymond)

Escritor amèricano (Chicago, 
1888 — La Jolla, Califórnia, 
1959). Estudou no Dulwich 
College, na Inglaterra, e vi
veu dezoito anos na Europa 
colaborando em revistas li
terárias. Iniciou publica
ções de contos policiais em 
“Black Mask”, uma revista 
especializada em matérias 
desse gênero. Sua intenção 
era apresentar um quadro 
vivo da sociedade americana, 
da violência nela latente e da 
corrupção das classes altas. 
Na prática, porém, o papel 
predominante que assume o 
protagonista (o investigador 
particular Phillip Marlowe), 
herói romântico por excelên
cia, oprimido e paladino de 
uma luta eterna do bem con
tra o mal, animado, apesar 
de todas as desilusões, por 
uma interminável carga mo
ral, faz com que a obra de 
Chandler transcenda os limi
tes do gênero e as intenções 
realistas do autor. Entre 
seus romances estão: “High 
Window” (“Janela Alta”, 
J 942), “Little Sister” (“Pe
quena Irmã”, 1949).

Chaplin (Charles Spencer)

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

Charcot (Jean Martin)

Médico francês (Paris, 1825
— Nièvre, 1893). Formado 
em medicina em Paris, aos 
35 anos tornou-se professor 
de anatomia patológica. De
pois de dois anos de prática 
de clínica entrou para a Sal- 
pêtrière — hospital em parte 
dedicado a tratamentos psi
quiátricos. Aqui, estando en
carregado das mulheres histé 
ricas (ditas “convulsioná- 
rias”), pôde fazer observa
ções que levaram às célebres 
“Leçons sur les Maladies du 
Système Nerveux Faites à la 
Salpêtrière”, publicadas em 
três volumes, entre 1872 e 
1883. Esses cursos, traduzidos 
para diversas línguas, deram- 
lhe fama e fortuna. Em 1879, 
organizou em seu hospital 
um museu anatômico-patoló- 
gico e um laboratório onde 
iniciou e difundiu as práticas 
terapêuticas baseadas na hip
nose, da qual deveria nascer 
a psicanálise moderna. Entre 
seus assistentes encontrava- 
se o jovem Freud, que tirou 
das aulas de seu professor a 
inspiração para suas próprias 
teorias. Eleito membro da 
Academia de Medicina em 
1873, membro da Academia 
de Ciências em 1883, ocupou- 
se do estudo de numerosas 
doenças, desde a misteriosa 
“esclerose em placas” até as 
localizações cerebrais, pas
sando por aquelas que cha
mou de “epilepsia jacksonia- 
na”, em homenagem ao seu 
predecessor. A obra de 
Charcot compreende, entre 
outros, trabalhos relativos ao 
reumatismo crônico progres
sivo, à claudicação intermi
tente, à patogenia das hemor
ragias cerebrais (com Bou- 
chard), à esclerose lateral 
amiatrófica, etc. Entre suas 
obras destacam-se: “De l’Ex- 
pectation en Medicine” 
(1857): “De la Pneumonie 
Chronique” (1860); “Leçons 
sur les Localisations dans les 
Maladies du Cerveau et de 
la Moelle Êpinière” (1880). 
Escreveu também: “ Icono- 
graphie Photographique de 
la Salpêtrière” (1878/81). 
Ê considerado o “pai da 
neurologia” e um dos gran
des nomes da medicina do 
século XIX.

Chardin (Jean-Baptiste 
Siméon)

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

Chardin (Teilhard de)

V. Teilhard de Chardin, En
ciclopédia Abril (Vol. XII).

Chasles (Michel)

Matemático francês (Éper- 
non, 1793 — Paris, 1880). 
Educado em Paris, abando
nou o comércio para dedi
car-se à matemática. Em
1829, perante a Academia 
de Bruxelas, expôs sua des
coberta de princípios gerais 
de geometria: dualidade e 
homografia; ampliando-os, 
escreveu “Apreciação Histó
rica Sobre a Origem e o De
senvolvimento^ dos Métodos 
em Geometria” (1837). Foi 
professor de mecânica e 
geodésia da Escola Politéc
nica de Paris (1841) e mais 
tarde de geometria superior 
na Sorbonne. Ê considerado 
um dos maiores geômetras de 
todos os tempos, tendo feito 
importantes contribuições à 
ciência. Êle e Jakob Steiner 
elaboraram independentemen
te a moderna geometria pro
jetiva. Chasles usou seu “mé
todo de características” e seu 
‘ princípio de correspondên
cia” para resolver inúmeros 
problemas; as soluções foram 
publicadas em “Compies 
Rendus”. O problema da 
atração de um elipsóide num 
ponto externo foi por ele 
resolvido, em 1846.

Chateaubriand (Bandeira 
de Melo, Francisco 

de Assis)

Jornalista brasileiro (Umbu 
zeiro, PB, 1892 — São Pau
lo, 1968). Filho de magistra 
do da Paraíba, fez seus estu
dos secundários no Ginásio 
Pernambucano (Reoife) e o 
curso superior na Faculdade 
de Direito do Recife, forman
do-se em 1913. Exerceu ati
vamente o jornalismo, desde 
a época de estudante, como 
redator do “Jornal Pequeno” 
e do “Diário de Pernambu
co”. Nomeado catedrático de 
Filosofia do Direito, na Fa
culdade do Recife (1916), 
abandonou o cargo para se 
transferir para o Rio de Ja
neiro, a fim de exercer a 
advocacia. Continuou suas 
atividades jornalísticas e foi, 
durante muito tempo, corres
pondente de “La Nación”



(de Buenos Aires). Em 1920, 
viajou pela Europa, quando 
realizou um inquérito sobre 
as condições políticas, eco
nômicas e morais da Alema
nha do pós-guerra, revelando 
suas conclusões no livro 
“Alemanha” (19^1). Neste 
ano, abandonou o jornalismo 
para dedicar-se novamente à 
advocacia. Em 1924 deu iní
cio ao movimento com que 
criaria uma poderosa cadeia 
de jornais, revistas e esta
ções de rádio e  ̂ -televisão 
(as Emissoras e Diáriòs Asso
ciados). Participou, como sol
dado, da revolução de 1930. 
Foi responsável por diver
sas campanhas (entre as quais 
a Nacional da Aviação, a do 
Bônus de Guerra e a da Re
denção da Criança) e pela 
criação do Museu de Arte de 
São Paulo (chamado, depois 
de sua morte, Museu Assis 
Chateaubriand). Senador em 
duas legislaturas, elegeu-se 
em 1954 para a Academia 
Brasileira de Letras. Foi no
meado pelo Presidente Jus- 
celino Kubitschek embaixa
dor em Londres. Em 1960 
sofreu um derrame que o 
paralisaria quase totalmente. 
Num hospital americano, 
aprendeu uma técnica de co
municação através de sopros, 
que emitia e que eram inter
pretados por uma enfermeira 
especializada. Escrevia seus 
artigos numa máquina espe
cialmente adaptada. Conti
nuou suas viagens pelo exte
rior e interior, criando ainda 
um museu em Olinda. Em 
1958, preocupado com a 
continuidade de sua obra, 
instituiu o Condomínio Acio
nário das Emissoras e Diários 
Associados, distribuindo as 
ações entre seus auxiliares 
mais diretos. Além de um 
sem-número de artigos em 
seus jornais, Assis Cha
teaubriand publicou: “Em 
Defesa de Oliveira Lima”, 
“A Morte da Polidez”, “O 
Conceito de Direito”.

Chateaubriand (François- 
René, visconde de)

Escritor e político francês 
(Saint-Malo, 1768 — Paris, 
1848). Descendente de antiga 
família bretã, estudou nos 
colégios de Dol, Rennes e 
Dinan. Em 1784 retornou ao 
castelo da família, onde pas
sou dois anos decisivos para 
sua formação. Através do 
pai, François-René foi no
meado subtenente do regi
mento de Navarra. Promo
vido a capitão, foi a Paris, 
onde, após sua apresen
tação à corte, freqüentou a 
sociedade literária. Em 1791 
embarcou para a América, 
onde ficou quase um ano. 
Retornou à França e, quan
do da execução de Luís XVI, 
lutou ao lado dos monarquis
tas. Ferido, com disenteria, 
exilou-se na Inglaterra, atra
vessando anos de miséria. 
Em 1800, já na França, al
cançou a glória com sua obra 
“Atala” (1801) e o “Gênio 
do Cristianismo”, livro de 
apologia cristã. Contrário às 
idéias de Napoleão, foi con
tudo por ele nomeado diplo
mata. Havia, na França da 
época, agitações monarquis
tas. Napoleão, querendo in
timidar os insatisfeitos, or
denou a prisão do Duque 
d’Enghien, acusando-o de 
organizar um complô contra 
o governo; julgado às pres
sas, o nobre foi executado. 
Indignado com a atitude de 
Bonaparte, François-René de
mitiu-se do cargo que ocupa
va. Viajou pelos países que 
posteriormente lhe serviriam 
de cenário para sua epopéia 
cristã, “Os Mártires” : Grécia, 
Constantinopla, Palestina, 
Tunísia, Espanha. Esta 
viagem lhe inspira “O Itine
rário de Paris a Jerusalém” 
(1811). Foi eleito em 1811 
para a Academia Francesa, 
mas se recusou a corrigir o 
discurso por demais liberal 
preparado para a entrada na 
Academia. Com a Restaura
ção, retornou à vida políti
ca: par de França, embaixa
dor em Berlim e Londres, 
ministro do Exterior, pleni
potenciário no Congresso de 
Verona, e em 1827 nova
mente embaixador em Roma. 
Retirou-se para a vida priva
da após a queda de Carlos 
X. Iniciara em 1811 a “his
tória das suas idéias e de 
seus sentimentos”, as “Me
mórias de Além-Túmulo”, 
destinadas a serem publicadas 
após sua morte. Foi sua 
obra-prima.

Chatterton (Thomas)

Poeta inglês (Bristol, 1752
— Londres, 1770). Fre
qüentou a escola grátis de

Colston, distinguindo-se por 
sua excepcional precocidade. 
Aos dez anos publicava seus 
versos no “Bristol Journal” ; 
dois anos depois compôs — 
conforme as tendências exó- 
tico-medievais daquela época 
cansada de artificiosidades — 
uma coleção de poesias há
beis na técnica e arcaicas no 
tom, “The Battle of Has- 
tings” . Escreveu-as sob o 
nome de Thomas Rowley, 
um suposto monge e escritor 
do século XV. Enviou algu
mas dessas poesias ao escri
tor Horace Walpole, que, 
inicialmente, as admirou, mas 
ao saber a idade do autor 
devolveu-as. Chatterton fi
cou ofendido e magoado, ex
primindo sua amargura nos 
“Versos a Walpole*’*. Em 
1770 foi a Londres tentar 
fama e fortuna; vivia do que 
ganhava escrevendo para jor
nais e revistas. Mas, após a 
morte de Aldermann Beck- 
ford, que o protegia, não 
encontrou outro editor. Re
duzido a extrema miséria e 
por demais orgulhoso para 
pedir empréstimos, envene
nou-se com arsênico. “As 
Poesias de Thomas Rowley”, 
publicadas após sua morte 
(1777), levantaram discussões 
quanto à sua autenticidade, 
mas foram finalmente consi
deradas falsas. Chatterton 
tornou-se, por sua morte pre
coce, um símbolo do gênio . 
incompreendido numa época 
impermeável à poesia; foi o 
herói das gerações seguintes 
e seria exaltado por Words- 
worth, Vigny e os pré-ra- 
faelitas.

Chaucer (Geoffrey)

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

Che Houang-ti

Imperador chinês (?, 259 a.C.
— ?, 210 a.C.), cujo nqme 
significa Primeiro Augusto 
Senhor. Subiu ao trono do 
principado de Ts’in (246 
a.C.), conseguindo destruir 
os últimos Reinos Combaten
tes (reinos independentes, 
cujos chefes se consideravam 
reis, e que lutavam entre si 
pelo poder desde o século V 
a.C.). Em 221 a.C. pôs fim 
a três séculos de anarquia, 
consolidando, sob sua firme 
autoridade, a unidade da 
China. Che Houang-ti foi o 
verdadeiro fundador dc im
pério chinês; ele estendeu a 
toda a China a administração 
centralizada que havia sido a 
força do principado de Ts’in. 
A China foi dividida em cer-
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ca de quarenta distritos en
cabeçados por prefeitos e go
vernadores militares imperiais. 
Fortalezas e muralhas das 
cidades foram derrubadas. 
Para diminuir o poder da 
nobreza, Che Houang-ti obri
gou-a a instalar-se na capital, 
Hien-yang. As leis, os pesos 
e medidas, os caracteres da 
escrita foram unificados. 
Houve reações contra essas 
inovações, hostilidades e in
vocações das antigas tradi
ções; o imperador ordenou 
então a queima de todos os 
arquivos, exceto o de Ts’in: 
foi a “destruição dos livros” 
de 213. Para facilitar o con
trole do poder central de 
todo o país, foram construí
das três grandes estradas em 
direção ao sul, leste e norte; 
elas compreendiam uma ala 
central, reservada aos usos 
imperiais, e pistas laterais, 
para o uso dos súditos. Gran
de construtor — começou a 
edificação da Grande M ura
lha —, Che Houang-ti fez de 
sua capital uma cidade mag
nífica. Havia proclamado que 
sua dinastia reinaria “até mil 
e dez gerações” ; caiu quatro 
anos após sua morte. Mas 
Che Houang-ti construíra as 
bases duráveis de um impé
rio militar unitário e a di
nastia seguinte, a dos Han, 
continuaria sua obra.

Cherubini (Maria Luigi 
Zenobio Cario Salvatore)

Compositor italiano (Floren
ça, 1760 — Paris, 1842). Dé
cimo de doze filhos de um 
maestro aprendeu rudimen
tos de música com o pai. Aos 
nove anos iniciou estudos de 
composição e aos treze es
creveu sua primeira obra im
portante: “Messa in Re” . Aos 
dezesseis anos já compusera 
três “Messe”, dois “Dixit”, 
um “Magnificat”, um “Mise
rere” e um “Te Deum”, além 
de outros trabalhos menores.

O Grão-Duque Leopoldo de 
Toscana deu-lhe uma pensão 
para que terminasse seus es
tudos com Giuseppe Sarti, 
em Bolonha. Em 1780, pro
duziu “Quinto Fabio”. Segui
ram-se “Armida Abandona- 
ta” (1782), “Adriano in Si- 
ria” (1782), “Lo Sposo di 
Tre, Marito di Nessuna”
(1783). As óperas desse pe
ríodo mostram Cherubini 
ainda ligado ao estilo da es
cola napolitana e justamente 
por sua fama de compositor 
tipicamente italiano conse
guiu um convite para Lon
dres (1784). Ali representou 
“La Finta Principessa” (1785) 
e o “Giulio Sabino” (1786) 
e foi, durante um ano, com
positor do rei. Em julho de 
1786, estabeleceu-se em Pa
ris. Entrou para a maçona
ria e escreveu a cantata 
“Amphion” (1787). Três 
grandes sucessos foram as 
óperas “Lodoiska” (1791), 
“Elisa” (1794) e “Medea” 
(1797). Depois de “Anacreon- 
te o L’Amore Fuggitivo” 
(1803) e outros trabalhos me
nores, Cherubini, cada vez 
mais descontente da sua po
sição em Paris (onde sua 
oposição a Napoleão o havia 
relegado ao posto de sim
ples “Inspecteur des Études”), 
foi a Viena (1805), onde Bee- 
thoven e Haydn o acolheram. 
Em Viena, apresentou com 
grânde sucesso “Faniska” 
(1806). Pouco depois, Napo
leão conquistou Viena e Che
rubini foi obrigado a cuidar 
dos concertos da corte do im
perador. “Pigmalione” (1809) 
‘i í  Crescendo” (1810), “Les 
Abencérages” (1813) são a 
despedida de Cherubini do 
teatro e sua volta quase de
finitiva à música religiosa: 
“Messa Solenne in Re Mi
nore” (1811), “Messa Solen
ne in Do” (1816) e o “Re- 
quiem in Do Minore”, esta 
última a obra-prima de Che
rubini no campo da música 
sacra. Compôs também mú
sica instrumental destacando- 
se a “Sinfonia in Re Mag- 
gior” (1815) e seis “Quarte- 
ti”. Em 1822, foi nomeado 
diretor do Conservatório de 
Paris, onde já ensinava com
posição desde 1816.

Chesterton (Gilbert Keith)

Jornalista e escritor inglês 
(Kensington, 1874 — Bea- 
consfield, Londres, 1936). Ini
ciou carreira no jornalismo 
em 1891 e conquistou rapida
mente reputação de espírito 
original e paradoxal, por 
suas polêmicas cheias de hu
mor contra todos os ídolos 
do mundo moderno: o racio-

nalismo, o cientiíicismo, a 
indústria, o capitalismo, a 
democracia, etc. Colocou o 
mesmo vigor tanto em sua 
luta^ contra o imperialismo 
inglês na guerra dos Bôeres 
quanto na sua tomada de 
posição contra a Alemanha 
luterana em 1914. Autor 
muito fecundo, publicou' en
saios “Heretics” (1905), “Or- 
thodoxy” (1907), etc.; roman
ces filosóficos e utópicos: 
“The Return of Don Quixo- 
te” (1927); paródias de ro
mances policiais que têm por 
herói o Padre Brown, “dete
tive do bom Deus” ; poemas, 
peças de teatro; uma “Auto- 
biography” (1936); estudos 
sobre Tomás de Aquino, 
Francisco de Assis, Dickens, 
etc. Nem filósofo, nem teó
logo, nem místico, por de
mais prolixo (escreveu mais 
de cem obras), Keith é dos 
mais importantes literatos da 
Inglaterra contemporânea.

Chevtchenko (Tarass 
Grigoriévitch)

Poeta ucraniano (Morincy, 
distrito de Kiev, 1814 — São 
Petersburgo, 1861). Filho de 
família camponesa e serva, 
órfão desde cedo, só conhe
ceu injustiças e misérias na 
infârtcia. Aprendeu a ler e 
a escrever com um sacristão 
da cidade. Mais tarde, foi 
destinado ao serviço pessoal 
do prefeito. Nesta época o 
gosto de Chevtchenko pela 
pintura já se manifestara e 
o prefeito decidiu enviá-lo a 
São Petersburgo, para estu
dar e depois servir-se dele 
como decorador. A partir de 
1843, Chevtchenko freqüen
tou os cursos da Academia 
de Belas-Artes de São Peters
burgo. Ao mesmo tempo, 
passou a escrever. Sua cole
ção de poemas “Kozbar” (“O 
Trovador” , 1840) revelou-o 
como o maior poeta da lín
gua ucraniana. Nessa obra, 
já se evidenciavam os ele
mentos fundamentais de sua 
arte: musicalidade dos ver
sos, claridade magistral de 
expressão, elevado conteúdo 
ideológico e, sobretudo, gran
de amor por sua pátria. Em 
1845, após ter terminado com 
brilho seus estudos, retornou 
à Ucrânia. Nomeado profes
sor na Universidade de Kiev, 
desenvolveu ativa propagan
da a favor da abolição da 
servidão, da igualdade social 
e da tomada de consciência 
nacional dos ucranianos. 
Acusado de professar idéias 
subversivas, foi preso e re
crutado à força no exército, 
sendo que somente no ano 
de 1858 foi libertado.



Chikamatsu Monzaemon

Dramaturgo japonês (Hagi, 
1653 — Osaka, 1724), cujo 
nome verdadeiro era Sugimo- 
ri Nobumori. Provavelmente 
descendente de uma família 
de samurais, passou parte da 
juventude a serviço de nobres 
da capital. Tendo estudado 
num mosteiro budista, tor
nou-se profundo conhecedor 
da literatura e da história do 
Japão e da China, assim 
como das tradições religio
sas de seu país. Quando jo
vem, revelou-se excelente es
critor de “haikai” (pequenos 
versos de dezessete sílabas). 
Em adulto, dedicou-se ao gê
nero dramático, escrevendo 
obras destinadas ao teatro 
popular (“kabuki”) e ao tea
tro de marionetes (“jôruri”). 
Essas peças dividem-se em 
dois grupos: as de gênero his
tórico (“jidaimono”) e as de 
gênero social (“sewamono”), 
estas últimas freqüentemente 
inspiradas nas crônicas da 
época. Seu tema preferido 
era o conflito entre o amor 
e o dever. Suas obras mais 
importantes são, no gênero 
histórico, “ Incenso da Corte
sã” (1702) e a obra-prima 
“As Batalhas de Koxinga” 
(1715); no gênero de costu
mes, “O Duplo Suicídio por 
Amor a Amijima” (1720), e 
outras. Chikamatsu, conside
rado por muitos o “Shakes- 
peare japonês”, representava 
com habilidade personagens 
atormentadas pelas paixões.

Chopin
(Frédéric François)

V. Chopin, Enciclopédia 
Abril (Vol. III).

Christopbe (Henri)

Rei do Haiti (ilha de Gra
nada, 1767 — Haiti, 1820). 
Escravo negro, após com
prar sua liberdade, Henri teve 
papel preponderante na re
volta contra os franceses. No
meado general de brigada, 
defendeu em 1802 Cabo 
Haiti dos franceses e depois,

em combinação com Pétion 
(político haitiano), condenou 
Dessalines (primeiro impera
dor do Haiti) à morte e foi 
proclamado presidente do 
Haiti, em 1807. Em 1811, 
fez-se proclamar rei. Copian
do os costumes europeus, 
chegou a criar uma nobreza, 
instituições feudais e um 
“código Henri”, imitando o 
código de Napoleão. Sob seu 
governo o país prosperou, 
porém sua crueldade levou 
à eclosão de uma insurreição. 
Vendo-se abandonado pelas 
tropas, matou-se.

Christus (Petros)

Pintor flamengo (Baerle, 1420
— Bruges, 1473). Apesar de 
suas obras serem muito pa
recidas às de Jan van Eyck
— de quem foi o seguidor 
mais próximo — alguns de 
seus motivos e composições 
mostram outras influências, 
como de Rogier de la Pas- 
ture e Bouts. Essas influên
cias tendem a confundir seu 
desenvolvimento pessoal; ape
sar de tudo, as obras de 
Christus são notáveis.

Churchill (sir Winston
Leonard Spencer)

V. Churchill, Enciclopédia 
Abril (Vol. III).

Ciaxares

Rei dos medos (? — 585 
a.C.). Sucedendo seu pai, 
Fraorte, Ciaxares reorgani
zou o exército medo e, se
gundo o historiador Heródo- 
to, reinou durante quarenta 
anos, sendo considerado o 
verdadeiro fundador do im
pério medo. Heródoto narra 
que Caxiares reiniciou a luta 
contra os assírios, e enquan
to sitiava Nínive, seu país foi 
atacado pelos citas. Obrigado 
a retornar à Média, foi der
rotado pelos citas, que gover

naram o país por 28 anos. 
Finalmente Ciaxares conse
guiu derrotá-los, matando 
seus chefes durante um ban
quete. Em 608 a.C. investiu 
contra a Assíria, sitiando e 
destruindo Nínive e outras 
cidades importantes. Os paí
ses ao norte e leste do Tigre, 
na parte norte da Mesopota
mia — Armênia e Capadó
cia — foram igualmente sub
jugados. Sua tentativa de pe
netrar mais profundamente 
na Ásia Menor, levou-o à 
guerra contra Aliato, rei da 
Lídia. Os reis da Mesopotâ- 
mia e da Cilicia intercede
ram e conseguiram que a paz 
fosse feita; a fronteira entre 
os dois impérios foi fixada 
no rio Halis.

Cícero (Marco Túlio)

Orador e político romano 
(Arpinum, 106 a.C. — Caieta, 
Latium, 43 a.C.). O pai de 
Cícero, um cavaleiro romano 
e amigo das letras, tratou cui
dadosamente da educação dos 
filhos. Cícero estreou no foro 
em 81 a.C. e, no ano seguinte, 
ganhou sua primeira causa 
importante. Foi então à 
Grécia, onde se aperfeiçoou 
com mestres da retórica, re
tornando a Roma quando da 
morte de Sila. Começaria aí 
sua carreira política. Foi 
questor na Sicília (75 a.C.), 
onde um importante aconteci
mento judiciário lhe assegu
rou a glória: o processo Caio 
Verres, o governador comis- 
sionário da Sicília (70 a .C ). 
Cícero, que era advogado dos 
sicilianos, conseguiu a conde
nação de Verres (que era de
fendido por Hortênsio, o ora
dor mais reputado da época).

Cherubini, Maria 
Luigi Zenobio Carlo 
Salvatore —  
Cicero, Marco Tulio



De temperamento moderado 
e oportunista, por vezes pu
silânime, Cícero demonstrou 
também grande energia erri 
suas funções de cônsul (63 
a.C.), para sufocar a conju
ração de Catilina. Tendo des
sa maneira salvo ainda por 
algum tempo a república oli- 
gárquica, chocou-se porém 
com a intransigência política 
de Catão, e o triunvirato o 
abandonou aos inimigos polí
ticos. Clódio o forçou ao 
exílio (58 a.C.), mas depois 
de dezesseis meses foi cha
mado de volta, e seu retorno 
foi triunfal. Entretanto, já 
sem ilusões quanto ao futuro 
do regime, Cícero dedicou-se 
por alguns anos à oratória e 
a sua obra literária; contri
buiu também para a aproxi
mação de Pompeu ao partido 
oligárquico. Após ter sido go
vernador da Sicília (51/50 
a.C.), retornou à Itália, onde 
se desenvolvia a guerra civil. 
Aliou-se, não sem hesitação, 
a Pompeu, retirando-se pru
dentemente da política após a 
derrota de Farsália (48 a.C.). 
Perdoado por César, Cícero 
aproximou-se dele, ficando 
porém à sua sombra, cheio 
de rancor. Mas o assassinato 
de César reanimou suas espe
ranças. Como chefe do par
tido senatorial, atacou violen
tamente Antônio em suas “Fi- 
lípicas” (44 a.C.), colocando- 
se ao lado de Otávio na ilu
são de se servir da juventude 
deste para restabelecer o an
tigo regime. Mas Otávio 
uniu-se a. Antônio forman
do, com este e Lepídio, o se
gundo triunvirato: iniciaram- 
se as proscrições e Cícero foi 
um dos primeiros a cair, de
golado pelos soldados de An
tônio. Sua cabeça e mãos 
foram cortadas e expostas. 
Censurou-se a falta de cará
ter de Cícero, mas não se 
pode contestar a sinceridade 
de seu patriotismo e menos 
ainda seus dons intelectuais. 
Orador de primeira grandeza, 
foi também um pensador que 
muito contribuiu para a difu
são da filosofia grega em Ro
ma. Seus discursos principais 
foram: “Verrinas” (70 a.C.); 
“Catilinárias” (63 a.C.); en
tre outros. Escreveu obras so
bre retórica: “De Inventione” 
(c. 84 a.C.); “De Oratore” 
(55 a.C.); e outras. Entre suas 
obras de cunho filosófico 
estão: “De Republica” (54 
a.C.); “De Legibus” (c. 52 
a.C.); “De Finibus Bonorum 
et Malorum” (45 a.C.). Final
mente, Cícero deixou uma 
imensa correspondência, im
portante documento da vida 
política e da sociedade roma
na do último período da 
República.

Cícero (Padre)

Sacerdote brasileiro (Crato, 
Ceará, 1844 — Juazeiro do 
Norte, Ceará, 1934), cujo no
me completo era Cícero Ro- 
mão Batista. Filho de um pe
queno comerciante, Cícero 
ordenou-se padre em 1870 e 
lecionou latim durante algum 
tempo, na cidade de Crato. 
Em 1872, o vigário local des
tacou-o para cuidar da cape- 
linha de Nossa Senhora das 
Dores, em Juazeiro do Norte, 
um lugarejo a três léguas de 
Crato. Durante a grande seca 
de 1877/78, o nome do padre 
Cícero tornou-se conhecido 
em todo o sertão: os flagela
dos procuravam-no, sabendo 
que ele lhes concederia abri
go e ajuda. Logo, o povo co
meçaria a atribuir-lhe pode
res milagrosos. Em 1889, 
correu a notícia de que, nas 
mãos de uma beata, as hós
tias se tornavam vermelhas 
“por causa da presença do 
sangue de Cristo”, o que era 
confirmado pelo Padre Cí
cero. Em 1894, após um in
quérito, o Padre Cícero foi 
proibido de pregar e de fa
lar em milagres; os superio
res eclesiásticos preocupa
vam-se com o fanatismo 
crescente dos seguidores do 
sacerdote cearense. Cícero 
obedeceu, mas não tentou 
diminuir a veneração dos que 
o rodeavam. Continuou acon
selhando, punindo roubos, 
resolvendo brigas, liderando 
um grupo cada vez maior de 
fiéis. Tempos depois, o San
to Ofício, do Vaticano, de
clarava que “o sacerdote 
Cícero Romão Batista deve, 
em dez dias, deixar Juazeiro 
e vizinhanças, sob pena de 
excomunhão”. O padre se
guiu para Roma, onde lhe 
leram a sentença: daí por 
diante, não poderia mais ou
vir confissão nem rezar 
missa, além de outras res
trições, salvo a licença ex
pressa de seu bispo. De 
volta ao Brasil, prometeu ao 
bispo de Fortaleza que dei

xaria Juazeiro; mas acabou 
por não cumprir a promes
sa. Aclamado pelo povo, 
voltou a rezar missa. O 
número de peregrinos que a 
ele acorriam aumentou; for
mou-se uma espécie de guar
da pessoal à sua volta. O 
padre Cícero tornara-se, 
além de chefe religioso, um 
poderoso líder político. Em
1911, elegeu-se primeiro pre
feito de Juazeiro (então ele
vado à categoria de municí
pio), mas não chegou a exer
cer o cargo. Franco Rabelo, 
presidente do Estado do 
Ceará, mandou contra o lu
gar uma tropa, rechaçada 
contudo pelo verdadeiro 
exército de jagunços que se 
organizara em torno do pa
dre. Depois dessa vitória, 
os jagunços avançaram em 
direção a Fortaleza. Então 
o governo federal, que dis
cordava da orientação polí
tica de Rabelo, decretou in
tervenção no Ceará, afastari- 
do-o da presidência do Esta
do. Amainada a revolta, o 
Padre Cícero continuou pre
gando. Depois que “Meu Pa
drinho” ou “Padim Ciço” 
(como ficou conhecido o pa
dre Cícero) morreu, o núme
ro de seus devotos se am
pliou, sobretudo entre a 
população pobre do chama
do “polígono das secas”.

Cimabue 
(Cenni di Pepo, dito)

Pintor e mosaicista florenti- 
no (Florença, c. 1240 — Pi
sa, depois de 1302). Cimabue 
deve muito de sua fama a 
Dante, que o menciona, jun
tamente com Giotto, na “Di
vina Comédia” (“Purgató
rio”, XI, 94-96), afirmando 
que ele acreditava ser o 
maior pintor de seu tempo 
até que a glória de Giotto 
eclipsou a sua. Apesar da 
fama de Cimabue, é difícil 
definir sua obra, pois a 
maior parte dos trabalhos do 
pintor desapareceu ou foi 
gravemente danificada. A 
única obra mencionada em 
documentos é o mosaico do 
abside da catedral de Pisa 
e, especialmente ali, a figu
ra de São João (atestado 
por documentos de 1301 a 
1302). Atribuem-se a Cima
bue alguns afrescos da basí
lica superior de São Francis
co de Assis; muitos deles, 
porém, foram provavelmente 
feitos pelos assistentes do 
pintor, possivelmente sob sua 
direção. Na igreja inferior 
da mesma basíliça, acredita- 
se ser obra de Cimabue a 
pintura do transepto sul so
bre o altar da Concepção,



uma colossal “Virgem e 
Criança entre Quatro Anjos”, 
e uma grande pintura de 
“São Francisco” . Em 1301, 
Cimabue foi nomeado “ca- 
pomaestro” dos mosaicos da 
catedral de Pisa, onde exe
cutou a obra-prima no absi- 
de (“Cristo em Glória entre 
a Virgem e João, o Evange
lista”). O estilo desta obra 
difere do de Assis, sacrifi
cando um pouco da dinâmi
ca linear em função do 
equilíbrio dos volumes e da 
dignidade monumental da 
forma humana.

Cimarosa (Domenico)
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Compositor italiano (Aversa, 
1749 — , Veneza, 1801). De 
família pobre, estudou em 
Nápoles, numa escola grátis 
ligada ao instituto musical 
de Santa Maria di Loreto. 
Ali ficou durante onze anos, 
estudando especialmente os 
grandes mestres da velha 
escola italiana. Aos 23 
anos escreveu sua primei
ra ópera, “Le Stravaganze 
dei Conte”, seguida por “Le 
Pazzie di Stellidanza e di Zo- 
roastro” (uma farsa cheia de 
humor e excentricidade), e 
outra ópera cômica, “L’Ita- 
liana a Londra”. Entre 
1784/87, viveu em Florença, 
onde produziu “Ciao Ma
rio” ; três óperas bíblicas 
(“Assaçone”, “La Giuditta” 
e “II Sacrifício di Abramo”) 
e outras. Cerca de 1788, foi 
a São Petersburgo a convite 
da Imperatriz Catarina II; 
em 1792, a Viena, a convite 
do Imperador Leopoldo II; e 
aí compôs sua obra-prima 
“II Matrimonio Segreto” . No 
ano seguinte, retornou a Ná
poles, onde viveu tempos di
fíceis, amargurado pelas in
trigas de inimigos invejosos. 
Durante a ocupação de Ná
poles pelas tropas da re
pública francesa, Cimarosa 
uniu-se ao partido liberal e, 
quando da volta dos—Bour-

bons, como muitos de seus 
amigos foi condenado à 
morte. Pela intervenção de 
admiradores influentes, sua 
sentença foi comutada para 
desterro.

Cimon

General e político ateniense 
(? — Citium, Chipre, 449 a. 
C.). Filho de Miltíades 
(grande general ateniense), 
adquiriu excelente reputação 
durante a segunda invasão 
persa. Serviu na frota ate
niense e depois tornou-se seu 
único comandante. Em 466 
a.C. Cimon libertou as cida
des gregas da Lícia e Panfilia 
e derrotou os persas, na foz 
do Eurimedon, por terra e 
por mar. Estendeu o pode
rio ateniense ao mar Egeu e 
administrou a república com 
grande integridade. Nesta 
época, Atenas introduzira a 
política que transformaria a 
liga de cidades gregas num 
império para a qual muito 
colaborou Cimon, cuja idéià 
fundamental era a união dos 
gregos contra os estrangei
ros. Assim, diversas cidades- 
estados foram compelidas a 
fazer parte da liga. Esparta 
estava em dificuldades e Ci
mon convenceu os atenien
ses a irem em seu socorro; 
mas a expedição fracassou. 
Cimon foi atacado pelos de
mocratas e Péricles, seu ini
migo, conseguiu fazer com 
que ele fosse condenado ao 
ostracismo (461 a.C.). Foi 
chamado de volta em 457 
a.C., morrendo anos depois 
no assédio a Citium, na ilha 
de Chipre. Os serviços de Ci
mon em prol da consolida
ção do império são tão im
portantes quanto os de Te- 
místocles.

Cipião, o Africano 
(Públio Cornélio, dito)

General romano (?, 235 a.C. 
— Literno, 183 a.C.) de cé
lebre família romana, filho 
do cônsul Públio Cornélio 
Cipião. Com dezessete anos,

Cipião salvou a vida de seu 
pai numa batalha. Distin
guiu-se ainda em Cannes 
(216 a.C.) e, após a morte 
do pai, foi nomeado procôn
sul na Espanha (211 a.C). 
Tendo tomado Cartago em 
209 a.C., venceu Asdrúbal 
(irmão de Aníbal) em Bétula; 
em alguns anos conseguiu 
expulsar os cartagineses da 
Espanha (206 a.C.). Cônsul 
em 205 a.C., levou a guerra 
à África: partindo da Sicí
lia, desembarcou na praia 
do cabo Farina, dirigindo-se 
em direção a Utica (204 a.C.). 
Antes de empreender esta ex
pedição, conquistara para a 
causa romana os dois reis 
númidas, Sifax e Masinissa. 
Com a ajuda deste último, 
sitiou Cartago. Chamado de 
volta à Itália, Aníbal desem
barcou em 203 a.C., mas um 
ano depois Cipião obteve a 
vitória decisiva na batalha 
de Zama, que pôs um fim 
à segunda guerra Púnica. Re
tornou triunfante a Roma 
(201 a.C.) e foi cognominado 
“o Africano”. O povo quis 
que fosse nomeado cônsul 
vitalício, mas ele declinou 
dessa honra: sabia que um 
partido forte estava se 
formando no Senado contra 
ele, liderado por Catão, o 
Ancião. Censor e príncipe do 
Senado (199 a.C.), cônsul em 
194 a.C., acompanhou seu 
irmão à Ásia como legado; 
quando de seu retorno a 
Roma foi acusado (sob insti
gação de Catão) de ter des
viado uma parte da indeni
zação de guerra paga pelos 
selêucidas. Convocado dian
te do povo (187 a.C.), limi
tou-se a relembrar suas fa
çanhas e não foi condenado. 
Convocado uma segunda vez, 
disse: “Romanos! Foi num 
dia igual a este que venci 
Aníbal em Zama. Vamos ao 
Capitólio, agradecer aos deu
ses!” A multidão o seguiu 
e seus acusadores ficaram 
sozinhos no foro. Seu irmão, 
porém, foi condenado e Ci
pião, desiludido, retirou-se 
para sua vila em Literno.

Cipião Emiliano 
(Público Cornélio, dito)

General romano (c. 185 a.C.
— 129 a.C.). Filho do Côn
sul Paulo Emílio, foi adotado 
por um dos filhos de Cipião,
o Africano. Acompanhou seu 
pai na guerra da Macedô- 
nia. Combateu em Pidna 
(168 a.C.) e conheceu o 
historiador Políbio, que se 
tornou um de seus melhores 
amigos. Tribuno militar na 
Espanha, depois na África, 
distinguiu-se no assédio a

Cícero, Padre —  
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Cartago (149/48 a.C.) e, sem 
ser edil, foi nomeado cônsul 
em 147 a.C., por um decre
to extraordinário. Retornou 
à África, apressou o cerco 
de Cartago, realizou o assal
to decisivo à cidade em 146 
a C., arrasando-a. Novamente 
cônsul em 134 a.C., conse
guiu tomar a Numácia (133 
a.C.). Apesar de defender 
idéias renovadoras, entrou 
em conflito com os demo
cratas, combateu as leis agrá
rias e aprovou publicamente 
a morte de Tibério Graco. 
Retirou-se para Gaeta e só 
retornou a Roma em 129 
a.C., por ocasião do movi
mento provocado por Caio 
Graco. Nessa nova crise, tudo 
indicava que o Senado iria 
apelar para ele, a fim de 
que restabelecesse a ordem, 
nomeando-o ditador. Contu
do, violentamente atacado 
pelo tribuno Fúlvio (que 
apoiava os Graco), foi encon
trado morto em sua cama, 
sem dúvida assassinado por 
um partidário dos Graco. A 
carreira política de Cipião 
Emiliano ilustra a falta de 
senso político de muitos 
membros da aristocracia ro
mana, que não quiseram 
realizar em tempo as refor
mas indispensáveis que tal
vez pudessem tçr salvo a Re
pública. Cipião encarnava o 
“homem honesto” do século
II a.C., sintetizando o que 
de melhor havia na civiliza
ção helénica unida às tradi
ções romanas.

Ciro, o Grande

Imperador persa (? — 529 
a.C.), fundador do império 
persa. Da família dos Aque- 
mênidas', era em cerca de 
550 a.C. chefe de um peque
no principado do Irã, vas
salo do rei dos medos, Astía- 
ges, de quem era neto. Ten
do-se revoltado com a ajuda 
de Nabonides, rei da Babi
lônia, entrou em Ecbatane, 
depôs o soberano e se tor
nou rei dos medos e dos per
sas. Atacado por Creso, rei 
da Lídia e aliado de Astía- 
ges, lançou seus esquadrões 
de cameleiros contra a cava
laria lídia, que foi esmagada 
na planície de Hermos; en
trou em Sardes (546 a.C.), 
destronou Creso e anexou a 
Lídia. Dirigindo-se para o 
leste, estendeu seu domínio 
até o Indo e o Iaxarte, onde 
fundou a cidade de Cirópolis. 
Em 539 a.C., atacou Nabo
nides, rei da Babilônia, ane
xou o império neobabilôni- 
co, devolvendo a liberdade 
aos judeus, que voltaram a 
Jerusalém. Quando desapa
receu, morto pelos massa

geias (nômades da Ásia cen
tral), havia constituído, num 
espaço de dezesseis anos, o 
maior e mais rico império 
jamais visto até seu tempo.

Clairaut (Alexis Claude)

Matemático e astrônomo 
francês (Paris, 1713 — id., 
1765). Extraordinàriamente 
precoce, aos treze anos Clai
raut apresentou à Academia 
de Ciências da França uma 
tese sobre algumas curvas 
por êle descobertas; e aos 
dezesseis anos escreveu um 
tratado sôbre as curvas oblí
quas, que lhe permitiu ele
ger-se para a Academia de 
Ciências com apenas dezoito 
anos. Dedicou-se depois à 
geodésia teórica e prática, 
estudando a forma de equilí
brio de um sólido de roto- 
mação sob determinadas hi
póteses e aplicando os re
sultados obtidos à Terra: 
chegou, desta maneira, a 
conclusões sobre o amas- 
samento do globo terrestre, 
que verificou experimental
mente, participando, em 
1736, de uma expedição à 
Lapônia. Previu a passa
gem do cometa de Halley no 
periélio. Publicou, entre ou
tras: “Sobre o Novo Mé
todo de Cassini para Conhe
cer a Configuração da Terra” ; 
“Sobre a Medida da Terra 
por Diversos Arcos de Meri
diano Tomados em Diferen
tes Latitudes” (1736); “Teo
ria da Configuração da 
Terra Extraída dos Princí
pios da Hidrostática” (1743).

Claparède (Édouard)

Psicólogo e pedagogo suíço 
(Genebra, 1873 — id., 1940). 
Filho de um pastor protes
tante, Claparède orientou-se 
para a “nova psicologia” . 
Formou-se em 1897 em me
dicina em Genebra e depois 
esttfôòu neurologia na Salpê- 
trière, na França. Retornou 
a Genebra, onde freqüentou 
cursos e fez pesquisas de 
psicologia experimental; es
tudou ainda sociologia e psi- 
coterapia. No início do sé

culo XX voltou-se para o 
campo psicopedagógico. Em
1901, sustentou numa con
ferência na Sociedade Médi
ca de Genebra a importância 
do ensino individualizado, da 
valorização qualitativa das 
atitudes da criança. Trocou 
definitivamente a concepção 
fisiológica por uma explica
ção biológica dos fenômenos 
psíquicos, tornando-se desde 
então o maior representante 
europeu do “funcionalismo” 
(já desenvolvido na América 
por Dewey e Angell). Cla
parède ligava estreitamente o 
nascimento da nova educa
ção (escola ativa) à psicolo
gia, ou seja, a um conheci
mento do • desenvolvimento 
psíquico infantil positivo, 
dinâmico e portanto apto 
para as modificações nas 
quais o aluno deverá ser edu
cado. Fundou, em 1901, 
juntamente com Flournoy, 
os “Archives de Psychologie” 
e, em 1912, com Bovet, em 
Genebra, o célebre instituto 
de ciências da educação 
“ Jean-Jacques Rousseau”, des
tinado a se tornar o centro 
de coordenação mundial das 
pesquisas de psicologia evo
lutiva e das experiências edu
cativas ativísticas. Professor 
de psicologia experimental 
na Universidade de Genebra
(1915), Claparède desenvol
veu importante ação não 
somente no campo do ati- 
vismo pedagógico e da psi- 
copedagogia, mas também 
no da psicologia. Entre suas 
inúmeras obras estão: “L’As
sociation des Idées” (1903); 
“Psychologie de l’Enfant et 
Pedagogie Expérimentale” 
(“Psicologia da Criança e 
Pedagogia Experimental”, 
1909); “L’École sur Mesure” 
(1920).

Ciapeyron 
(Benoît Paul Emile)

Físico e engenheiro francês 
(Paris, 1799 — id., 1864). 
Contribuiu fundamentalmen
te no campo da termodi
nâmica e da ciência das 
construções. Entre os traba
lhos de Ciapeyron está um 
de 1834 onde, dando uma 
formulação analítica às idéias 
dc Sadi Carnot, lançou as 
bases sobre as quais se de
senvolveu a moderna termo
dinâmica. Legou seu nome 
também, juntamente ao de 
Rudolf Clausius, a uma lei 
que estabelece o modo pelo 
qual, em conseqüência do 
segundo princípio da termo
dinâmica, variam a pressão 
e a temperatura de um sis
tema termodinâmico queI muda de estado de agregação.



Clark (Jim)

Corredor automobilístico es
cocês (Escócia, 1936 — Ho- 
ckenheim, Alemanha, 1968), 
Filho de um rico fazendeiro, 
foi educado em Loretto, tra
balhando depois na fazenda 
do pai. Interessou-se desde 
cedo pelas corridas automo
bilísticas. Dirigiu pela pri
meira vez um carro aos nove 
anos: era uma Austin Se- 
ven com a qual deu a volta 
na fazenda. Assistiu pela 
primeira vez a uma corrida 
em Brands Hatch. Graças a 
um vizinho corredor automo
bilístico, Ian Scott Watson, 
pisou pela primeira vez numa 
pista. Ele o levou para Aber- 
deen como lubrificador do 
seu time escocês, e permitiu 
que Jim testasse sua capaci
dade no percurso: a surpre
sa de Watson foi enorme, 
quando Jim bateu seu re
corde. Jim dedicou-se às cor
ridas não pelo amor à velo
cidade, mas sim à “arte de 
dirigir” ; só se interessou pe
los campeonatos mundiais 
quando os sentiu a seu alcan
ce. Aos vinte anos iniciou 
sua carreira num DKW e, 
após ter sido o campeão na
cional escocês de velocida
de por dois anos conse
cutivos, foi contratado em 
1960 pela firma Aston M ar
tin, para corridas de Fórmu
la 1, e pela Lotus, para pro
vas da Fórmula Júnior. No 
mesmo ano tornou-se o vo
lante oficial da Lotus. Ven
ceu seu primeiro Grand 
Prix em Pau, na França, em 
1961, e também os de Joa
nesburgo, Durban e África 
do Sul. Em 1962, venceu 
mais três Grands Prix. No ano 
seguinte venceu sete dos dez 
Grands Prix, com contagem 
válida para o campeonato ■ 
mundial. Foi o primeiro a 
vencer sete corridas numa 
só estação. Foi também, 
nesse ano, o mais jovem 
piloto a vencer um campeo
nato mundial. Em 1965, após 
sagrar-se campeão mundial, 
foi o primeiro estrangeiro a

vencer as 500 Milhas de ln- 
dianápolis (EUA); seu carro, 
Lotus-Ford tipo 38, foi tam
bém o primeiro carro inglês 
a vencer essa corrida. No 
mesmo ano, foi o primeiro 
piloto a vencer cinco Grands 
Prix consecutivos. Bateu di
versos recordes de tempo, 
entre os quais o da Bélgica. 
Dirigia o último modêlo 
Lotus com o motor British- 
Ford, com o qual venceu três 
Grands Prix consecutivos; 
alcançou então sua vigésima 
quarta vitória de Grand Prix, 
batendo o recorde do argen
tino Fangio. Jim morreu num 
acidente, quando disputava 
uma prova na Alemanha.

Claudel (Paul)

Escritor francês (Villeneuve- 
sur-Fère-en-Tardenois, 1868
— Paris, 1955). Aluno do 
Liceu Louis-le-Grand, da Fa
culdade de Direito e da Es
cola de Ciências Políticas, 
apaixonou-se pela literatura 
simbolista e descobriu Rim
baud, que teve sobre ele 
grande influência. Aceito 
nos concursos para a car
reira diplomática, fez depois 
disso suas primeiras tenta
tivas literárias: a primeira 
versão de “Tête d’Or” (1889) 
e “La Jeune Fille Violaine” 
(1892). Foi consul em Bos
ton, EUA, onde escreveu 
“L’Échange” . De 1895 a
1900 ocupou diversos cargos 
diplomáticos na China; es
creveu então a segunda ver
são de “Tête d’Or”, “La 
Ville” e “La Jeune Fille 
Violaine”. O Extremo Orien
te inspirou-lhe “Connaissan
ce de l’Est” . Depois de 
escrever “Partage de Midi” 
(1906), Claudel foi transfe
rido para Praga, onde escre
veu “L’Otage” e “L’Annonce 
Faite à Marie” . A publica
ção das “Cinq Grandes 
Odes” (1910) revela defini
tivamente seu gênio poético. 
Cônsul geral em Hamburgo, 
ocupou, de 1915 a 1920,

diversos postos em Roma, 
Rio de Janeiro e Copenha
gue. Nomeado embaixador 
da França no Japão (1921), 
em Washington (1927) e em 
Bruxelas (1933), aposentou- 
se em 1935, retirando-se 
para o castelo de Brangues, 
perto de Grenoble. Sua obra 
“Le Soulier de Satin” foi 
representada pela Comédie 
Française.

Claudiano (Cláudio)

Poeta latino (Alexandria, 
c. 370 — Roma, c. 404). 
Suas primeiras obras foram 
escritas em grego: “Epigra
mas” e “Gigantomancia”, pe
queno poema mitológico do 
qual ficaram cerca de oiten
ta versos. Transferiu-se para 
a Itália onde, em 395, ocupa
va uma posição importante 
na corte de Milão. Foi en
tão a Roma, onde conquis
tou a proteção do Impera
dor Honório e do General 
Estilicão, que celebrou em 
seu “Panegíricos” . Tornado 
nobre, foi erigida em sua 
honra uma estátua no forum 
de Trajano (402) com uma 
inscrição em grego que o 
tornava herdeiro de Homero 
e Virgílio. Roma e seu faus
to, seus costumes e suas ins
tituições são descritos na 
poesia de Claudiano. Pagão 
convicto, ignorou o cristia
nismo. Autor de sátiras, 
epístolas, epigramas e epo
péias mitológicas (“Rapto 
de Prosérpina”, poema admi
rável quanto à forma e aos 
sentimentos expressos).

Cláudio I (Tibério Cláudio 
Druso Nero, dito 

Germânico)

Imperador romano (Lião, 10 
a.C. — Roma, 54 d.C.). Fi
lho de Druso, irmão de Ti
bério. Mantido nos bastido
res da política devido às suas 
enfermidades físicas e apa
rente falta de capacidade in
telectual, viveu num quase

Ciro, o Grande — 
Cláudio I, Tibério 
Cláudio Druso Nero, 
dito Germânico
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isolamento. Ouando Calígula 
subiu ao trono, Cláudio tor
nou-se mais proeminente, 
ocupando inclusive o cargo 
de cônsul. Quando da morte 
de Calígula, foi nomeado im
perador pelos soldados. Nu
ma primeira fase de seu rei
nado, as fronteiras foram es
tendidas: a Mauritânia ane
xada (43), a Bretanha meri
dional conquistada (43/47), 
a Judéia tornada novamente 
província romana, a Trácia 
reduzida a província (46). 
Houve uma extensão dos go
vernos procuratoriais nas pro
víncias: os procuradores ti- 
nhám jurisdição igual à do 
imperador em todos os casos 
relativos ao fisco. Foram 
também instituídos salários 
fixos, mas um dos fatos mais 
notáveis do período foi o 
poder que os libertos do im
perador adquiriram: estes, 
embora permanecendo seus 
servos particulares, na práti
ca tornaram-se ministros po
derosos. De temperamento 
justo e bom, mas extrema
mente fraco, quase irrespon
sável, Cláudio deixou-se go
vernar pela esposa, Messali
na, e pelos libertos, que em 
seu nome cometeram os mais 
diversos crimes. Finalmente 
cansado das depravações de 
Messalina, Cláudio conde
nou-a à morte (48), desposan
do pouco depois sua sobri
nha, Agripina, que o induziu 
a deixar de lado seu filho, 
Britânico, e a adotar como 
herdeiro Nero, filho de um 
casamento anterior de Agri
pina. Acredita-se ter sido ela 
a assassina de Cláudio.

Cláudio II, o Gótico 
(Marco Aurélio) •

Imperador romano (Dalmá- 
cia ou Ilíria, 219 — Sirmium, 
270). Pertencia a uma obs
cura família, mas devido à 
habilidade militar foi nomea
do comandante de um exér
cito e designado, pelo Impe
rador Valeriano, general na 
fronteira da Ilíria e coman
dante das províncias do baixo 
Danúbio. Durante o reinado 
de Galieno foi chamado à 
Itália para esmagar a revol
ta de Auréolo, e quando da 
morte do imperador (268) foi 
eleito seu sucessor. Bom 
administrador, destacou-se 
porém por sua qualidade de 
guerreiro. Rechaçou os ala- 
manos, venceu os godos na 
Sérbia, mas morreu de peste 
durante esta campanha. Deve 
seu cognome de “gótico” às 
vitórias sobre os germanos.

Claudius (Matthias)

Poeta alemão (Reinfeld, Hols-

tein, 1740 — Hamburgo, 
1815). Passou a maior parte 
de sua vida em Wandsbeck, 
perto de Hamburgo, onde 
exerceu grande influência 
com sua revista “Das Wands- 
beker Bote”, escrevendo sob 
o pseudônimo de Asmus. 
Escritor popular, pitoresco e 
cáustico, contribuiu para a 
atualização do grande públi
co quanto aos grandes pro
blemas intelectuais da época. 
Integrava um grupo que lu
tava contra o espírito racio- 
nalista e clássico, procurando 
manter na literatura uma 
atmosfera cristã e natural.

Clausewitz (Karl von)

General e teórico militar 
prussiano (Burg, 1780 — 
Breslau, 1831). Entrou para 
o exército prussiano em 1792; 
tomou parte das campanhas 
do Reno (1793/94), sendo 
promovido a tenente em 
1795. Em 1801, ingressou na 
Academia Militar de Berlim. 
Durante a campanha de Jena 
(1806) foi aprisionado pelos 
franceses, juntamente com o 
Príncipe Augusto, em Prenz- 
lau. Libertado em 1808, tor- 
nou-se um dos colaboradores 
mais chegados de Schar- 
nhorst no Ministério da Guer
ra e foi um dos artífices da 
reorganização do exército 
prussiano. Patriota ardoroso, 
por ódip a Napoleão entrou 
para o exército russo em
1812, tendo papel decisivo 
nas negociações que levaram 
à convenção de Tauroggen. 
Após o término das guerras 
napoleônicas, retornou ao 
exército prussiano. Em 1818 
foi nomeado general e dire
tor da Escola de Guerra. 
Chefe do Estado-Maior do 
exército, preparava-se, em 
1830, para intervir na revo- 
íução polonesa, quando foi 
atacado de cólera, morrendo 
no ano seguinte. Seus cursos 
na Escola de Guerra e seus 
diversos estudós foram reu
nidos na “Hinterlassene Wer- 
ke” (1832/37), dos quais os

três primeiros volumes com
preendem a célebre obra 
“Vom Kriege” (“Da Guer
ra”), que colocou Clausewitz 
entre os primeiros teóricos 
militares. Pode-se considerá- 
lo como o criador da con
cepção de “guerra total”. 
Segundo seus próprios ter
mos, “a guerra é a continua
ção da política com o em
prego de outros meios”. 
Assim, segundo ele, é impos
sível separar a direção pura
mente militar da direção po
lítica. Essas idéias exerceram 
grande influência.

Clavius (Cristóvão)

Matemático e astrônomo ale
mão (Bamberg, Baviera, 1538
— Roma, 1612). Ordenou-se 
jesuíta, estudou em Coimbra 
e ensinou matemática no Co
légio dos Jesuítas de Roma. 
Protegido dos papas Gregó- 
rio X III e Sisto V, foi amigo 
de Galileu. Traduziu para o 
latim a obra de Euclides, 
“Os Elementos”, adicionando 
notas originais; colaborou na 
elaboração do calendário gre
goriano (1582). Suas obras 
foram editadas com o título 
de “Opera M athematica” .

Clemenceau (Georges)

Político francês (Mouilleron- 
en-Pareds, Vendée, 1841 — 
Paris, 1929). Médico, como 
seu pai, viajou para a Amé
rica. De volta, iniciou sua 
carreira política em 1870, 
como administrador munici
pal em Paris. Deputado em 
1876, tornou-se chefe dos ra
dicais. Sua eloqüência tor
nou-o um “derrubador” de 
ministérios, e contribuiu no
tavelmente na queda de Gam- 
betta (1882) e de Ferry 
(1885). Em 1886 foi respon
sável pela inclusão do Gene
ral Boulanger no gabinete 
como ministro da Guerra; 
mas quando este revelou suas 
pretensões a ditador Clemen- 
ceau se opôs vigorosamente. 
Comprometido no chamado



“escândalo do Panam á” (Cor
nélius Herz, um dos envolvi
dos, fornecera dinheiro para 
seu jornal “La Justice”) e 
acusado de ser um agente da 
Inglaterra, foi derrotado nas 
eleições de 1893. Afastado 
por nove anos do Parlamen
to, voltou ao cenário polí
tico quando seu jornal, 
“L’Aurore”, publicou o fa
moso “J’Accuse”, de Émile 
Zola, relativo ao “caso 
Dreyfus”. Eleito senador em
1902, e depois de quatro 
anos nomeado ministro do 
Interior, defendeu a política 
de separação da Igreja e Es
tado, mas teve de enfrentar 
uma agitação sindical que o 
levou à ruptura com os so
cialistas. Entrou para a opo
sição, fundando em 1913 o 
jornal “L’Homme Libre” , 
que após o início da Segunda 
Guerra Mundial se chamaria, 
em protesto contra a censura, 
“L’Homme Enchainé” (“O 
Homem Acorrentado”). Tor
nou-se chefe do governo em
1917, no momento mais crí
tico do conflito mundial, e 
proclamou: “Eu faço a guer
ra”, empreendendo imedia
tamente a repressão das in
trigas “derrotistas” . Foi cog
nominado de “O Tigre”, no
me este que pouco depois se 
transformou em “Pai da Vi
tória”. Ficou no governo até 
1920, quando se retirou da 
vida política. Fez então inú
meras viagens e dedicou seus 
últimos anos à atividade li
terária.

Clemente III (Guiberti de 
Ravenna)

Antipapa (Parma, 1023 — 
Civita Castellana, 1100). De 
importante família gibelina, 
foi inicialmente chanceler im
perial na Itália e, quando da 
morte do Papa Vítor II 
(1057), vigário imperial da 
Itália. Lutou para manter 
este título durante a minori- 
dade de Henrique IV. Em 
1073, através da influência da 
Imperatriz Agnes e do apoio 
do Cardeal Hildebrando, foi 
nomeado arcebispo de Ra
venna, jurando fidelidade a 
Alexandre II e seus sucesso
res. Inicialmente em termos 
amigáveis, desentendeu-se 
com Gregório VII, numa 
disputa pela posse da cidade 
de Imola. Foi reconhecido 
daí em diante como líder da 
facção imperial na contenda 
da investidura. Aliou-se a 
Cencius, ao Cardeal Caudi- 
des e a outros oponentes de 
Gregório em Roma e, quan
do se recusou a fornecer tro
pas e a comparecer ao síno
do de Worms (1075), foi sus
penso eclesiàsticamente pelo

papa. Foi provavelmente ex
comungado no sínodo de 
Worms (1076), juntamente 
com outros bispos lombar- 
dos que estavam do lado de 
Henrique IV, e no sínodo de 
Lentende, em 1078, banido 
da Igreja. Hertrique IV foi 
excomungado pela segunda 
vez em 1080. Convocou en
tão dezenove bispos aliados, 
os quais pronunciaram a de
posição de Gregório; um 
mês depois fez com que Gui
berti fosse eleito papa por 
trinta bispos reunidos em 
Brixen. Guiberti foi consa
grado como Clemente III em 
4 de março de 1084. Uma se
mana depois, Clemente co
roou Henrique IV. Sobrevi
veu a Gregório e a outros 
dois papas, mantendo seu 
poder sobre Roma e regiões 
vizinhas. Excomungado por 
todos os seus rivais, foi ex
pulso de Roma, em 1097, por 
cruzados.

Clemente IV (Gui Faucoi 
Le Gros)

Papa (Saint-Gilles, Gard, c. 
1200, — Viterbo, 1268). Sol
dado, jurisconsulto e conse
lheiro de Luís IX da França, 
entrou para as ordens monás
ticas após a morte de sua es
posa: padre em 1255, bi.spo 
de Puy em 1257 e arcebispo 
de Narbonne em 1259. Nesta 
última função, combateu os 
heréticos e redigiu suas 
“Quaestiones”, importantes 
para a história da Inquisi
ção. Cardeal-arcebispo de Sa
bine (1262), foi eleito papa 
em Perugia a 5 de fevereiro 
de 1265. Determinado, como 
seus predecessores, a extir
par da Itália a dinastia dos 
Hohenstaufen, fez-se chefe 
dos guelfos. Apoiou Carlos 
d ’Anjou, irmão de Luís IX, 
a quem coroou rei da Sicí
lia (1266); mas logo depois 
se opôs à sua tirania.

Cleopatra VII

Rainha do Egito (Alexandria, 
66 a.C. — id., 30 a.C.). Filha 
do faraó Ptolomeu XI Aule- 
te, casou-se, segundo os cos
tumes egípcios, com seu pró
prio irmão, Ptolomeu XII, 
com o qual reinou a partir 
de 51 a.C. Alguns anos de
pois, despojada de toda a 
autoridade real, retirou-se 
para a Síria, onde se prepa
rou para reaver seus direitos 
pela força das armas. Nesta 
época Júlio César se encon
trava no Egito, perseguindo 
Pompeu. Ajudou Cleópatra a 
retomar o trono. Tendo Pto
lomeu XII morrido na luta 
com os romanos, Cleópatra 
passou a reinar juntamente 
com seu irmão caçula, Ptolo
meu XIII, que morreu pouco 
depois. Amante de César, ela 
tentou restabelecer, com a 
ajuda dos romanos, a supre
macia do Egito no Mediter
râneo oriental. Teve de Cé
sar um filho, Cesarion, ou 
Ptolomeu XIV. Após a morte 
do ditador, encontrou M arco 
Antônio, que por ela se 
apaixonou; Cleópatra conse
guiu convencê-lo a participar 
do projeto da criação de um 
grande império oriental e, 
durante algum tempo, os 
planos dos dois pareceram 
uma grave ameaça à hegemo
nia romana no Mediterrâneo. 
Otávio derrotou ambos na 
batalha de Actium (31 a.C.). 
Cleópatra retornou então 
para Alexandria e, após o 
suicídio de Marco Antônio, 
tentou ainda usar seus encan
tos para obter clemência de 
Otávio. Este se mostrou in
flexível e preparava-se para 
levá-la em sua entrada em 
Roma, quando Cleópatra se 
matou, fazendo-se picar por 
uma áspide. Com Cleópatra, 
acabou a dinastia dos Ptolo
meu e a autonomia do Egito.

Cláudio II, o Gótico, 
Marco Aurélio —  
Cleópatra VII
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Político ateniense (século VI 
a.C.). Filho de Megacles, 
chefe da família dos Alcmeô- 
nidas, e neto do tirano de 
Sicião. Derrubou Hípias 
(510a.C .), tornando possível a 
volta dos Alcmeônidas, que 
haviam sido exilados pela 
família dos Pisistrátides. Co
locando-se à frente do partido 
democrático, foi inicialmente 
vencido pela reação aristo
crática dirigida por Iságoras 
e apoiada por Cleômenes, rei 
de Esparta. Levado, a seguir, 
ao poder por uma sublevação 
popular, afirmou-se partidá
rio da constituição de Sólon, 
mas na realidade transformou 
profundamente a vida políti
ca e social de Atenas. Para 
diminuir a força dos eupátri- 
das, suprimiu os gens, as frá- 
trias e as tribos como qua
dros políticos e dividiu a 
Ática numa centena de cir
cunscrições territoriais, os 
demos. Substituiu as três an
tigas tribos dóricas por dez 
tribos novas (“phylai”), com
preendendo cada uma três 
agrupamentos de demos, to
mados dos três distritos da 
Ática — a Cidade, a Costa 
e o Interior —, impedindo 
assim a reconstituição dos 
partidos regionais, pois ne
nhuma tribo tinha território 
contínuo. O número dos 
membros da Bula foi elevado 
a quinhentos (cinqüenta por 
tribo, escolhidos por sorteio), 
enquanto as assembléias ge
rais dos cidadãos, eclésias, 
mantinham a autoridade su
prema. Atribui-se também a 
Clístenes o ostracismo, o ser
viço militar obrigatório, o 
sistema de construção de co
lônias militares nos países 
conquistados.

Clódio (Públio, dito 
Pulcher)

Político romano (c. 93 a.C.
— Roma, 51 a.C.). Perten
cente à família patrícia dos 
Claudius, mudou seu nome 
de nobre (mudando o “us” 
pelo “o”) e tornou-se plebeu 
a fim de obter o título de 
tribuno. Como Catilina, en
carnava o modo de ser vio
lento e sem escrúpulos que 
agitava parte da juventude 
aristocrática nos últimos 
tempos da República roma
na. Eleito tribuno do povo 
em 58 a.C., fez com que Cí
cero fosse exilado, afastou 
Catão e impôs seu poder 
graças a bandos armados 
que espalhavam o terror 
entre os adversários. Foi 
morto durante uma rixa com 
o grupo de seu principal 
inimigo, Milon.

Clístenes
Pintor francês de origem 
flamenga (Bruxelas ?), c. 
1475 — ’ Paris, 1540 ou 
1541). Provavelmente filho de 
Cloét (pintor em Bruxelas e 
adido à casa de Borgonha), 
Clovet, na primeira fase de 
sua pintura, dedicou-se tam
bém a retratos e temas reli
giosos. Pintor da corte fran
cesa a partir de 1516, sete 
anos depois tornou-se primei
ro pintor do rei. Realizou 
toda uma série de retratos do 
rei, dos membros da família 
real, dos personagens da 
corte, dos homens célebres 
da época. É famoso pela pro
fundidade e delicadeza das 
suas caracterizações. O estilo 
de Clovet tornou-se a fonte 
da tradição retratística na 
França até o aparecimento 
de Degas. A coleção princi
pal de suas obras encontra-se 
em Chantilly.

Clóvis I

Clovet (Jean)

Rei dos francos (c. 466 — 
Paris, 511).*Aos quinze anos, 
sucedeu seu pai Childerico I, 
recebendo em herança um 
pequeno reino encerrado 
entre o mar ao norte, Escaut 
a leste, as dioceses de Thé- 
rouane e Boulogne a oes
te e a diocese de Cambrai 
ao sul. Não tardou a expandir 
os limites do reino, impondo 
seu poder pela diplomacia ou 
pela força aos chefes sálicos 
e ripuários. Em 486, derro
tou Siagrius, último represen
tante da autoridade romana 
na Gália, fez de Soissons sua 
capital e derrotou os alama- 
nos em Tolbiac (496). A for
ça de Clóvis devia-se em 
grande parte ao apoio dos 
bispos. Casado com Clotilde, 
princesa burgúndia convertida 
ao cristianismo, conta a len
da que no auge da guerra 
contra os alamanos jurou se 
converter ao “Deus de Clo
tilde”, se este lhe garantisse 
a vitória. Assim, foi batiza
do em 496, juntamente com

alguns milhares de guerrei
ros. A partir desse momento, 
os cristãos ortodoxos viram 
nele o único legítimo rei dos 
bárbaros. Isso porque os reis 
visigodos e burgúndios, mais 
romanizados do que ele, ha
viam sido convertidos ao 
arianismo, sendo considera
dos heréticos. E Clóvis, ape
sar de continuar espiritual
mente pagão, aderiu formal
mente à ortodoxia, podendo 
reunir à sua volta a massa 
dos fiéis galo-romanos. 
Preocupados com as ambi
ções de Clóvis, os soberanos 
arianos, apoiados pelo rei 
ostrogodo Teodorico, forma
ram uma espécie de liga con
tra ele. Clóvis os venceu, 
matou o rei dos visigodos, 
Alarico II (507), e conquistou 
toda a Aquitânia. Entretan
to, Teodorico o impediu de 
avançar até o Mediterrâneo 
(508). O poder de Clóvis foi 
de certa forma oficializado 
pelo Imperador Anastásio, 
que lhe concedeu os títulos 
de cônsul e patrício. Clóvis 
tornou-se o único soberano 
de todas as tribos francas.

Cochrane (Alexandre 
Thomas, Lorde)

Almirante inglês (Ansfield, 
Lanarkshire, 1775 — Ken- 
sington, 1860). Entrou na ma
rinha inglesa em 1793 e aos 
26 anos já era capitão-de- 
mar-e-guerra. Freqüentou 
(1802/03) a universidade de 
Edimburgo, ingressando três 
anos depois no Parlamento, 
onde se destacou por seus 
ataques aos abusos do almi- 
rantado. Expulso da marinha 
e m '1814, acusado de ter espa
lhado a falsa notícia da mor
te de Napoleão com a finali
dade de agiotagem, foi para 
o estrangeiro: comandou a 
marinha do Chile (1818) e 
no Brasil foi contratado para 
combater os portugueses que 
resistiam à independência do 
país. Cercando Salvador, do
minou os rebeldes. Teve tam
bém a missão de organizar a 
esquadra brasileira e foi o 
primeiro a comandar as for
ças navais do Império. 
Alcançou o posto de coman
dante supremo da Armada 
Imperial Brasileira. Em 1824, 
a Assembléia Constituinte 
fora dissolvida e várias pro
víncias se rebelaram; Cochra
ne foi novamente chamado. 
Acusado de insubordinação, 
demitiu-se em 1825. Enca
beçou as forças navais gre
gas na guerra contra os tur
cos (1827/28). Em 1832, o 
Rei Guilherme IV reintegrou- 
o na marinha britânica on
de lhe foi devolvido o antigo 
posto.



Cocteau (Jean)

Escritor e cineasta francês 
(Maissons-Laffitte, 1889 — 
Milly-la-Forêt, perto de Fon
tainebleau, 1963). Aos dezes
sete anos publicou os primei
ros versos e aos 25 terminou 
o romance “Le Potom ak”. 
Enfermeiro durante a Primei
ra Guerra Mundial, transpôs 
suas aventuras em “Thomas 
L’Imposteur” (1923). Atraído 
por todas as formas de arte, 
diversificava suas atividades 
a tal ponto que isso dificul
tou sua carreira, tendo sido 
visto inicialmente como um 
amador não muito sério. 
Amigo de músicos como 
Stravinsky, Erik Satie e Da
rius Milhaud, e pintores co
mo Picasso e Modigliani, 
participante de todos os mo
vimentos de vanguarda dos 
anos 20, Cocteau escreveu 
para o teatro “Edipus Rex” 
(com música de Stravinsky, 
1928), além do argumento 
para peças de bailado como 
“O Boi Sobre o Telhado” 
(música de Milhaud, calcada 
em temas populares brasilei
ros) e “Parada” (música de 
Erik Satie e cenários de Pi
casso). Adaptador de grandes 
temas literários e lendários 
(“Romeu e Julieta”, “Tristão 
e Isolda”, etc.), escreveu duas 
obras-primas: “La Voix Hu
maine” (1930) e “Les Parents 
Terribles” (1938). Como poe
ta, escreveu “Le Cap de Bon
ne”, “Vocabulaire” e “Espé
rance”, entre outras obras 
importantes. Cocteau procu
rou no cinema outra forma 
de expressão, contribuindo 
com filmes como: “Le Sang 
d’un Poète” (1931), “L’Eter
nel Retour” (1943), “A Bela 
e a Fera” (1945), e “Orfeu” 
(1949).

Coelho (Duarte)

Militar português (Lisboa, 
? — id., 1554). Tomou par
te da expedição de Vasco da 
Gama para as índias (1498), 
aí servindo de 1509 a 1527. 
Em 1529, o Rei Dom João

III  enviou-o a Arzila e ou
tros pontos da costa africa
na, para verificar as neces
sidades das defesas. Tendo 
reunido grande fortuna, ins
talou-se no Brasil com a fa
mília e parentes (1535). 
Quando Dom João III divi
diu o Brasil em capitanias, 
Duarte Coelho foi o primei
ro a ser agraciado, receben
do a capitania de Pernambu
co. Esta desenvolveu-se rapi
damente, devido a seus esfor
ços no sentido de dotar a 
região de uma economia or
ganizada, voltada para o 
mercado europeu. Enfrentou 
piratas, índios e a necessida
de de mandar riquezas à Co
roa sob a forma de açúcar. 
Fundou as cidades de Olinda 
e Igaraçu. Deixando o gover
no de Pernambuco com sua 
esposa, ajudada por Jerônimo 
de Albuquerque, Duarte Coe
lho viajou em 1554 para Por
tugal, onde morreu. Seus dois 
filhos prosseguiriam sua obra.

Coelho Neto (Henrique 
Maximiliano)

Escritor brasileiro (Caxias, 
M A, 1864 — Rio de Janeiro, 
1934). Filho de um comer
ciante português e de uma 
índia, aos oito anos iniciou 
seus estudos no Colégio Jor
dão, no Rio de Janeiro, in
terrompendo-os a seguir por 
motivo de saúde. Logo de
pois, estudaria no mosteiro 
de São Bento, no Colégio 
Dom Pedro II e na Facul
dade de Direito de São Paulo 
(1883). Em 1885, abandonou 
o curso de direito e retornou 
ao Rio onde começou car
reira jornalística na “Gazeta 
da Tarde” e no “Diário de 
Notícias”. Em 1891, foi pu
blicada sua primeira coletâ
nea de contos, “Rapsódias”. 
Dois anos depois ,surgiu seu 
primeiro romance, “A Capi
tal Federal”, seguido de mui
tos outros — só no ano de 
1898 escreveu onze volumes. 
Em 1900, foi professor de 
literatura no ginásio de Cam
pinas. Em 1908/9, suas peças

“Quebranto” e “Bonança” 
foram apresentadas com su
cesso. Em 1909 foi eleito len
te de literatura no Colégio 
Pedro II. Secretário do go
verno do Estado do Rio, foi 
também professor e diretor 
do curso de história das artes 
e literatura dramática da Es
cola Dramática Municipal. 
Escreveu ainda “Banzo” e 
“Sertão”, obras que, como 
outras, foram traduzidas pa
ra diversos idiomas. Colabo
rou em quase todos os jor
nais da época. Tendo sido 
presidente da Academia Bra
sileira de Letras (1926), foi 
indicado pela mesma para o 
prêmio Nobel de literatura 
de 1933. Ao morrer, deixava
112 volumes publicados, além 
de cinco obras inéditas e 
quatro inacabadas. Muitos de 
seus trabalhos seriam depois 
severamente criticados, prin
cipalmente pelos modernistas.

Cohen (Hermann)

Filósofo alemão (Coswig, 
Anhalt, 1842 — Berlim,
1918). Estudou em Breslau, 
no ginásio e no Seminário 
Teológico estabelecido pela 
comunidade judaica, à qual 
sua família pertencia. Como 
estudante da Universidade de 
Breslau, ganhou o prêmio de 
filosofia por seu ensaio “So
bre a Psicologia de Platão e 
Aristóteles” (1863). Comple
tou seus estudos filosóficos 
em Berlim e em Halle, dou
torando-se em 1865. Profes
sor em Marburgo e titular 
de filosofia entre 1876 e
1912, ano em que mudou pa
ra Berlim, publicou com Na- 
torp a revista “Philosophische 
Arbeiten”, dedicada à defesa 
e difusão do neokantismo da 
chamada “Escola de M arbur
go”. Seu livro mais impor
tante, “Sistema de Filosofia” 
(publicado em três partes, 
entre 1902 e 1912) assinalou 
o triunfo do neokantismo em 
seu aspecto idealista objetivo 
ou idealista crítico. Suas 
orientações faziam predomi
nar a razão física;

Colbert (Jean Baptiste)

Político francês (Reims, 1619
— Paris, 1683). Filho de um 
rico mercador de . tecidos, 
iniciou sua carreira como 
obscuro empregado em re
partição pública. Conselhei
ro de Estado (1649), tornou- 
se homem de confiança do 
Cardeal Mazarino, que ao 
morrer o recomendou a Luís 
XIV. Detestado pela corte, 
pouco se importava com ela 
e sua fidelidade ao rei fez
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com que fosse agraciado com 
diversos títulos e cargos. In
tendente das finanças em 
1661, Colbert foi nomeado 
superintendente das constru
ções, artes e manufaturas em 
1664. Após exercer a função 
de secretário de Estado da 
Casa Real (1665), tornou-se 
encarregado dos negócios da 
Marinha (1669). Durante 25 
anos responsabilizou-se por 
toda a vida econômica e fi
nanceira da França. A polí
tica de Luís XIV envolvera 
o país em guerras e diplo
macias dispendiosas; o fausto 
da corte também não facili
tava a tarefa de ministro das 
Finanças. Desdenhoso da 
“intendência”, Luís XIV não 
hesitava em antecipar enor
mes somas sobre as receitas 
e Colbert não conseguiu nun
ca sobrepujar o déficit crô
nico do Estado. Foi obriga
do a recorrer a expedientes: 
fundou a Caixa de Emprés
timos (1674), criou e vendeu 
cargos, aumentou os impos
tos indiretos. Apegado a um 
dos aspectos essenciais do 
problema financeiro, a refor
ma do sistema fiscal, come
çou-a eliminando vários ti
pos de isenções fiscais; em 
1680 criou a Fazenda, en
carregada de levantar todas 
as outras contribuições; a 
contabilidade pública foi 
simplificada e ordenada. Col
bert irritava-se com a varie
dade dos regimes administra
tivos do reino; e, com a in
tenção de terminar com eles, 
deu poder aos intendentes, 
anteriormente .simples inves
tigadores, que se tornaram a 
partir de 1680 administrado
res fixos. Levou também 
Luís XIV à obra de codifi
cação dos meios judiciários 
(1667 a 1685). Sua gestão 
marca o apogeu do mercan
tilismo francês, chamado 
também “colbertismo”. O 
Estado de Colbert foi prote
cionista e dirigista, ou seja, 
intervinha constantemente e 
pretendia regulamentar toda 
a vida econômica. O aspec
to positivo do colbertismo 
foi o enorme encorajamento 
dado às indústrias, uma po
lítica de investimentos feitos 
pelo Estado para incremen
tar em todo o país empreen
dimentos novos, “manufatu
ras” que permitissem aumen
tar rapidamente as exporta
ções. A indústria cresceu, 
mas sob regulamentação mi
nuciosa. Para melhorar o co
mércio, Colbert abriu estra
das, canais, etc. Sendo sua 
primeira preocupação a ex
portação, aumentou e melho
rou diversos portos, criou 
um conselho de construções 
navais e organizou uma fro-

Dejection” (“Ode ao Desâ
nimo”, 1802); mas o abuso 
do ópio alterou rapidamente 
seu potencial de criação poé
tica. Após viajar pela Itália 
por dois anos, deu cursos 
em Londres sobre Shakes
peare e outros poetas ingle
ses, com muito sucesso 
(1810/13). No último perío
do de vida, mudou-se do 
panteísmo romântico para 
um espiritualismo cristão in
dependente de toda ortodo
xia. Reencontrando sua arte 
nas “Sibylline Leaves” (“Pá
ginas Sibilinas”, 1817), pu
blicou também ensaios filo
sóficos e críticos (“Biografia 
Literária”, 1817) e obras de 
inspiração religiosa (como 
“Auxílios para a Reflexão”, 
editada em 1825).

Colette (Sidonie Gabrielle)

Escritora francesa (Saint- 
Sauveur-en-Puisaye, Yonne, 
1873 — Paris, 1954). Casou- 
se em 1893 com o crítico e 
escritor Henri Gauthier-Vil- 
lars, que descobriu sua vo
cação literária. Escreveu os 
quatro volumes da célebre 
série “Claudine” entre 1900 
e 1904. Divorciada em 1906, 
tornou-se artista de teatro 
musicado, continuando, to
davia, a escrever: “Retiro 
Sentimental” (1907) e “A 
Vadia” (1911), por exemplo. 
Casou-se com Henri Jouve- 
nel e depois, em 1935, com 
Maurice Goudeket. Conti
nuou a descrever com pene
trante realismo os problemas, 
paixões e dramas da alma 
teminina (“Querida”, 1920, 
“O Nascimento do Dia”, 
1928, etc.), evadindo-se de 
vez em quando de sua visão 
pessimista da vida sentimen
tal para comungar com a 
natureza, com os animais, ou 
voltando às impressões de in
fância e juventude. Em 1925, 
Maurice Ravel compôs uma 
ópera-bailado sobre “O Me
nino e os Sortilégios”, de 
Colette, obtendo grande êxito.

ta de guerra para a proteção 
das linhas comerciais e fei
torias distantes. Em seu tem
po foram criadas numerosas 
companhias de comércio 
(Companhia das índias Ori
entais, Companhias das ín 
dias Ocidentais, etc.). Final
mente, sua política levou à 
expansão territorial, concebi
da principalmente como uma 
procura dos mercados de 
matérias-primas. Mas o col
bertismo teve aspectos nega
tivos: a agricultura por de
mais sacrificada, o exagera
do dirigismo, as fábricas es- 
clerosadas pelos regulamen
tos, e especialmente o prote
cionismo excessivo, que visa
va abertamente à ruína dos 
outros países, foram alguns 
dos motivos das guerras in
cessantes do reinado de Luís 
XIV. Colbert fundou as Aca
demias das Inscrições (1663) 
e das Ciências (1666), e reor
ganizou a Academia de Pin
tura, Música e Arquitetura, 
além do Observatório de Pa
ris. Apoiado em Le Brun, foi 
inspirador do academismo 
artístico orientado para lou
vor de Luís XIV.

Coleridge (Samuel Taylor)

Poeta inglês (Ottery-Saint 
Mary, Devonshire, 1772 — 
Highgate, Londres, 1834). 
Após estudos bastante irregu
lares em Cambridge, encon
trou Wordsworth (1797) e 
com ele publicou um ano 
depois as “Lyrical Ballads” 
(“Baladas Líricas”). Na mes
ma época, começou sua 
grande obra poética “Chris- 
tabel”, profundamente ro
mântica, e que ficaria inaca
bada. Considerado o primei
ro poeta da escola “lakista”, 
estudou a filosofia kantiana, 
traduziu brilhantemente o 
“Wallenstein” de Schiller 
(1800) e escreveu “Ode to



Coligny (Gaspard de 
Châtillon, Sire de)

Almirante e político francês 
(Châtillon-sur-Loing, Loiret,
1519 — Paris, 1572). Foi 
criado na religião católica e 
inicialmente gozou de gran
de proteção na corte: no
meado coronel-general da In
fantaria (1547) por Henrique
I I , chegou a almirante em
1552, tornando-se em 1555 
governador da Picardia. Con
tribuiu notavelmente na vi
tória de Renty e defendeu 
Saint-Quentin contra os es
panhóis (1557). Influenciado 
por seu irmão, ligou-se à 
Reforma (c. 1558). Em 1560, 
pediu ao rei a supressão das 
penas contra os protestantes 
e a convocação de um con
cílio nacional. Após o início 
da guerra civil (1562), Co
ligny foi, com Condé, o prin
cipal chefe dos huguenotes, 
mas não cessou de tentar ne
gociar. Reconciliado com a 
corte em 1563, só retomou 
as armas quatro anos depois. 
Vencido em Jarnac e em 
Moncontour (1569), assolou 
Guyenne, Languedoc, Borgo- 
nha e obteve a paz de Saint- 
Germain (1570). Retornou à 
corte em 1571, tornando-se 
conselheiro de Carlos IX. 
Para reconciliar os franceses 
começou, com apoio do rei, 
a preparar uma guerra con
tra os espanhóis em Flan- 
dres. Mas o plano falhou e
o casamento do protestante 
Henrique de Navarra com 
Margarida de Valois irritou 
profundamente a opinião pú
blica. Em 1572, quando saía 
do Louvre, Coligny foi fe
rido pelo católico Maureval 
e, dois dias depois, foi um 
dos primeiros a morrer no 
massacre conhecido como a 
“Noite de São Bartolomeu”.

Collodi (Cario)

Escritor e jornalista italiano 
(Florença 1826 — id., 1890), 
cujo nome verdadeiro era 
Cario Lorenzini. Ingressou 
no jornalismo, fundando e 
dirigindo dois jornais humo

rísticos — “II Lampione” e 
“La Scaramuccia” — que 
duraram pouco. Engajou-se 
em 1859 na luta de indepen
dência italiana e escreveu 
opúsculos favoráveis à união 
da Toscana e Piemonte, as
sinando pela primeira vez 
seu pseudônimo. A partir de 
1875 começou a fazer livros 
para crianças, adaptando 
contos tradicionais e escre
vendo algumas obras educa
tivas, que tiveram muito su
cesso: “Giannettino”, “Mi- 
nuzzolo”. Encorajado por 
esse êxito, cultivou a litera
tura didática, publicando: 
“Primo Viaggio di Giannet
tino per r ita lia ”, “La Gram- 
matica di Giannettino”, etc. 
Mas sua realização como 
escritor foi com “Pinocchio”, 
obra-prima da literatura in
fantil mundial, que foi tra
duzida para todas as línguas. 
Havia sido contratado pelo 
“Giornale per i Bambini” 
para escrever um conto em 
episódios e, segundo se con
ta, levou dois anos escre
vendo “Pinocchio”, para pa
gar dívidas. Tentou ainda uti
lizar motivos parecidos em 
1887 com suas “Storie Al- 
legre”, mas sem êxito.

Collor (Lindolfo)

Jornalista e político brasilei
ro (São Leopoldo, RS, 1891
— Rio de Janeiro, 1942). 
Colaborador do “Jornal do 
Comércio” e redator-chefe 
de “A Tribuna”, dirigiu 
mais tarde (1921), em Porto 
Alegre^ “A Federação”, ór
gão oficial do Partido Repu
blicano. Deputado estadual e 
federal, manteve suas ativi
dades jornalísticas, tornando- 
se diretor de “O País” e “A 
Pátria”. Lutou em defesa da 
Aliança Liberal, tendo papel 
relevante na revolução de 
1930. Nomeado ministro do 
Trabalho, devem-se a ele os 
fundamentos da legislação 
trabalhista atual. Envolvido 
na revolução de 1932, seguiu 
em exílio para a Argentina, 
retornando ao Brasil em
1933, quando da convocação 
da Constituinte. Opôs-se à 
instauração do Estado Novo
(1937), tendo sido várias ve
zes preso e finalmente depor
tado para a Europa. Em 
1942, obteve autorização pa
ra voltar ao Brasil, mas 
morreria pouco depois.

Colombe (Michel)

Escultor francês (Bourges ?, 
c. 1430 — Tours, c. 1512). 
Fixou-se em Tourraine em 
1490 e tornou-se escultor de 
Anà de Bretanha (1501)^ pa
ra quem executou, na Igreja

de Carmes, o túmulo de seus 
pais. Trabalhou sobre um 
desenho de Jean Perréal: 
as vestimentas, as coroas du
cais, o penteado da duquesa, 
tudo foi tratado com ampli
dão e ao mesmo tempo com 
minúcia. Em 1509, terminou 
em Tours o baixo-relevo de 
mármore de São Jorge (Lou
vre), encomendado pelo car
deal de Amboise para a ca
pela de seu palácio. A obra, 
que mostra o italianismo tí
pico da arte de Colombe, 
constitui a primeira manifes
tação da Renascença france
sa. Colombe é considerado o 
maior nome da escultura 
do fim do século XV.

Colombo (Cristóvão)

Navegador italiano (Gênova, 
c. 1451 — Valladolid, 1506). 
Atraído desde jovem pelo 
mar, interessou-se por auto
res antigos como Ptolomeu, 
Aristóteles e Estrabão, em 
cujas obras a geografia e a 
cosmografia se confundiam 
com elementos de fábulas. 
Colombo teve oportunidade 
de aprimorar sua formação 
naval através do casamento 
com a filha do grande nave
gador português Bartolomeu 
Perestrello. Transferiu-se com 
a família para Porto Santo 
(ilha descoberta por Bartolo
meu), próximo à ilha da M a
deira, onde analisou tôdas as 
cartas náuticas deixadas pelo 
sogro. Muito estudioso, Co
lombo acreditava ser pos
sível atingir as índias pelo 
Atlântico, por diversos mo
tivos: observação dos fenô
menos naturais, textos e mã- 
pas antigos e indícios reco
lhidos nas narrativas dos na
vegantes. Para empreender a 
expedição, pediu ajuda ini
cialmente aos genoveses, de
pois ao rei de Portugal 
(1483), mas não foi ouvido; 
enviou à corte inglesa seu 
irmão, que também não re
cebeu nenhuma resposta con
creta. Em 1486 foi à Espa
nha cujos governantes, po
rém, estavam ocupados com
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as guerras contra os muçul
manos. Após anos de duras 
diligências, conseguiu final
mente o apoio da rainha es
panhola Isabel, a Católica 
(abril de 1492). »Em agosto 
do mesmo ano zarpou de Pa
ios (Andaluzia) com três ca- 
ravejas — “Santa M aria”, 
“Nina” e “Pinta”. Chegou 
em 12 de outubro de 1492 à 
ilha Guanaani, que chamou 
de São Salvador, depois des
cobriu Cuba e Haiti. Em ja
neiro de 1493 voltou à Euro
pa, chegando em Portugal a 
4 de março, seguindo pouco 
depois para Sevilha. Foi no
meado pelos reis católicos 
almirante do Mar Oceano, 
vice-rei e governador das 
“ilhas por ele descobertas 
nas índias”. Para sua segun
da expedição, Colombo dis
pôs de dezessete navios: par
tiu a 25 de setembro de 1493, 
descobriu entre outras Porto 
Rico, as ilhas Virgens, Gua
dalupe e Jamaica, voltando 
à Europa em 1496. Empreen
deu mais duas viagens (1498 
e 1502), morrendo dois anos 
após o retorno da última.

Poetisa italiana (Marino, 1492
— Roma, 1547). Filha de 
um condestável, foi educada 
no palácio da duquesa de 
Francavilla freqüentado por 
poetas, sábios e políticos; 
aprendeu latim, história, filo
sofia, literatura. Considerada 
uma das mais belas jovens 
da Itália da época, casou-se 
aos dezessete anos com 
Francisco Ferrante d’Avalos, 
marquês de Pescara, união 
que pouco durou: em 1509 
seu esposo morreu, e Vitto- 
ria, desconsolada, isolou-se 
durante algum tempo num 
convento. Depois iria viver 
em Roma, onde conheceu 
diversos literatos e artistas, 
mantendo relações com Mi- 
chelangelo Buonarroti; rela
ções que, segundo certos his
toriadores, teriam sido platô
nicas. Por sua beleza e ta

lento, exerceu grande influên
cia na literatura italiana de 
seu tempo.

Columbano (São)

Monge irlandês (Leinster, c. 
540 _  Bobbio, 615). Até 
cerca de 590, viveu em sua 
ilha natal, como monge da 
abadia de Bangor. Partiu 
então com doze companhei
ros para a França, onde ob
teve do rei da Borgonha um 
terreno deserto nos Vosges. 
Assim nasceu, em Annegray, 
em plena floresta, um centro 
monástico que rapidamente 
adquiriu reputação lendária 
e para onde afluíram aspi
rantes à vida ascética. Lu- 
xeuil e Fontaine, nas cerca
nias, foram dois mosteiros 
fundados para recebê-los. 
Exilado em 610, viajou pela 
França, Alemanha, Áustria e 
Itália, onde conseguiu do rei 
da Lombardia a concessão 
para fundar em Bobbio um 
novo mosteiro. Principal res
ponsável pelo “renascimento 
religioso” vivido na Europa 
ocidental de sua época, Co
lumbano era visto pelos con
temporâneos como um envia
do por Deus, para recondu
zir a sociedade, pela peni
tência, à plenitude cristã.

Comeno (Johannes Amos)

Pedagogo e teólogo tcheco 
(Nivnice, Morávia, 1592 — 
Amsterdam, 1670). Pertencia 
à seita dos Irmãos Morávios, 
da qual foi o último bispo. 
Essa era uma seita protes
tante que se afirmava ter 
pertencido à origem da Re
forma. Extremamente pios e 
místicos, os Irmãos M orá
vios se caracterizavam, sobre
tudo, pela importância que 
davam à instrução e ao tra
balho manual. O jovem Co
meno recebeu os primeiros 
rudimentos de instrução nu
ma escola de Uhersky Brod, 
mantida pelos Irmãos M orá
vios; mas, quando da morte 
dos pais, foi espoliado de 
sua herança por tutores deso
nestos e teve que abandonar 
provisoriamente os estudos e 
trabalhar para ganhar a vi
da. Aos dezesseis anos reini
ciou os estudos secundários 
na escola latina de Prérov. 
Guardou por toda a vida 
uma péssima lembrança des
ses três anos de estudo, o 
que explica os esforços que 
fez para melhorar a organi-

i zação do ensino. Sofreu per
seguições por motivos reli
giosos, mudando incessante
mente de residência. Consa- 
grou-se à reforma do ensino,

dirigindo de 1641 a 1656 es
colas na Morávia, Boêmia e 
Polônia, com tal sucesso que 
logo adquiriu renome inter
nacional. Acabou fixando-se 
na Holanda, onde, em seus 
últimos anos, voltou-se para 
o Iluminismo. Sua obra mais 
conhecida intitula-se “Janua 
Linguarum Reserata” (1631), 
na qual reuniu em 1 000 fra
ses as palavras mais usadas. 
Comeno escreveu também 
“Orbis Sensualium Pictus” 
(1658), uma espécie de enci
clopédia onde os nomes são 
acompanhados de imagens 
que os explicam.

Cômodo (Lúcio Aélio 
Aurélio)

Imperador romano (Lanu- 
vium, 161 — Roma, 192). 
Filho de Marco Aurélio, foi 
associado ao trono do impé
rio por decisão de seu pai, 
em 176, após a revolta de 
Avídio Cássio no Oriente. 
Esse fato descontentou aos 
senadores, que queriam que 
Marco Aurélio escolhesse 
seu sucessor entre eles. M or
to seu pai (180), Cômodo 
apressou-se em concluir a 
paz no Danúbio e seu reina
do não foi dificultado por 
outras guerras. Suas relações 
com o Senado pioraram 
quando escolheu para minis
tros um bitínio e um frí- 
gio. Formaram-se numerosos 
complôs entre os aristocratas 
contra o imperador, que foi 
obrigado a revidar, através 
de execuções. Os historiado
res da época fizeram graves 
acusações a Cômodo: teria 
condenado à morte uma 
irmã, Lucila, e a esposa, 
Crispina; teria se dedicado 
às maiores depravações. Di
zia-se que gostava de se ves
tir como Hércules e lutar no 
circo como gladiador. Vítima 
de uma conspiração do palá
cio, foi envenenado pela 
amante Márcia; mas, conse
guindo repelir o veneno, foi 
estrangulado logo depois.

Colonna (Vittoria)



Compton (Arthur Koly)

Físico norte-americano (Wo- 
oster, 1892 — Berkeley, 
1962). Educado no College 
de Wooster, doutorou-se na 
Universidade de Princeton
(1916). Foi professor e dire
tor do Departamento de F í
sica da Universidade de Was
hington. Em 1923 lecionou 
física na Universidade de 
Chicago, sendo depois no
meado diretor do Departa
mento de Física e deão da 
Divisão de Ciências Físicas. 
De 1942 a 1945 dirigiu o la
boratório de metalurgia des
sa universidade, onde se de
senvolveu a primeira reação 
nuclear automantida, abrindo 
caminho para o controle da 
energia nuclear. Retornou à 
Universidade de Washington 
como chanceler em 1945, 
servindo até 1953, quando se 
tornou professor de filosofia 
natural. Foi o descobridor do 
chamado “fenômeno Comp- 
ton”, que consiste na mu
dança no comprimento da 
onda do raio X quando da 
interação com a matéria. Em 
reconhecimento por suas pes
quisas, recebeu em 1927, 
juntamente com o inglês C. 
T. Wilson, o prêmio Nobel 
de Física.

Comte (Auguste)

V. Positivismo, Enciclopédia 
Abril (Vol. X).

Condillac (Étienne 
Bonnot de)

Filósofo francês (Grenoble, 
1715 — Flux, perto de Beau- 
gency, 1780). Recebeu as or
dens e se tornou abade de 
Mureaux, mas sem exercer 
as funções eclesiásticas, pre
ferindo a vida literária. Em 
1757 foi preceptor do Infan
te Fernando de Parma (neto 
de Luís XV) e compôs para 
ele “Curso de Estudos” em 
treze volumes. Elegeu-se em 
1768 para a Academia Fran
cesa e também foi membro 
da Academia de Berlim. Foi 
encarregado em 1777 pelo 
governo polonês de redigir 
uma “Lógica” clássica para 
as escolas daquele país. Ami
go de Diderot, Rousseau, 
Duelos, foi inicialmente dis
cípulo de Bacon e Locke, 
elaborando depois sua pró
pria doutrina, o “sensualis
mo” (“Traité des Sensations”, 
1754), que defendia o prin
cípio ,de que todas as idéias 
provêm dos sentidos. Como 
economista, aproximou-se dos 
fisiocratas.

Condorcet (Marie Jean 
Antoine Nicolas Caritat, 

marques de)

Filósofo, matemático e polí
tico francês (Ribemont, 1743
— Bourg-la-Reine, 1794). 
Sua aptidão para as matemá
ticas se evidenciou no Colé
gio de Navarra. Em 1765 
apresentou à Academia de 
Ciências seu “Essai sur le 
Calcul Intégral” ; quatro anos 
depois, foi eleito para essa 
academia, chegando a ser 
seu secretário perpétuo. Em 
1778, seu “Ensaio dos Come
tas” foi premiado pela Aca
demia de Berlim. Em 1782> 
elegeu-se para a Academia 
Francesa. Às vésperas da Re
volução, Condorcet era co
nhecido em toda a Europa. 
Inspetor da Moeda e Comis
sário da Tesouraria, foi tam
bém deputado da Assembléia 
Constituinte e, após ter-se 
unido aos girondinos, dedi
cou-se à elaboração do pro
jeto de Constituição. Perse

guido pelos revolucionários 
por não votar a favor da 
morte de Luís XVI, ocultou- 
se na residência de Mme. de 
Vernet, mas, temendo expô- 
la, deixou pouco depois a 
casa e vagou pelos arredores ' 
de Paris. Foi reconhecido, 
preso e jogado num calabou
ço de Bourg-la-Reine, onde 
foi encontrado morto por 
envenenamento no dia seguin
te. Por um paradoxo, foi no 
período mais trágico de suá 
vida, na ocasião do Terror, 
que escreveu a obra-prima 
“Esquisse d’un Tableau His
torique des Progrès de l’Es- 
prit Humain”, sustentando 
sua confiança no progresso 
invencível e no poder da 
bondade humana. Condorcet 
acredita de modo quase mís
tico na perfeição infinita do 
homem. Para ele a natureza 
humana é fundamentalmente 
constituída pela inteligência. 
A moral é a procura da fe
licidade pela cultura e pro
gresso científico; o mal é a 
ignorância das leis da natu
reza.

Confúcio (Kung-fu-tse)

V. Confucionismo, Enciclo
pédia Abril (Vol. III).

Congreve (William)

Dramaturgo inglês (Bardsey, 
Staffordshire, 1670 — Lon
dres, 1729). Estudou em Kil- 
kenny e no Trinity College 
de Dublin, exercendo depois 
a advocacia em Londres. 
Protegido do Lorde Halifax, 
que lhe conseguiu diversos 
empregos lucrativos, pôde 
dedicar-se às letras. Autor de 
comédias de costumes espi
rituosas, cínicas e freqüente
mente licenciosas, é conside
rado o mais célebre drama
turgo da época da Restaura
ção. Entre seus mais impor
tantes trabalhos estão: “The 
Double Dealer” (1694); e a 
obra-prima “The Way of the 
W orld” (1700).

Colonna, Vittoria —  
Congreve, William



Conrad (Joseph)

V. Conrad Joseph. Enciclo
pédia Abril (Vol. III).

Conrado II, o Sálico

Rei da Germânia e impera
dor alemão (c. 990 — 
Utrecht, 1039). Filho do du
que de Francônia, foi eleito 
rei em Mayence em 1024, e 
coroado imperador em Roma 
em 1027. Com Conrado II, 
a casa de Francônia (ou Sá- 
lica) sucedeu a casa de Saxe. 
Para combater os grandes 
senhores feudais, apoiou-se 
nos pequenos proprietários 
rurais e no feudalismo ecle
siástico. Pela constituição 
“De Beneficiis” (1027), re
conheceu a hereditariedade 
dos antigos feudos. Conrado 
interveio energicamente na 
Itália (1026/27 e 1035/37), 
rechaçou os poloneses (1031), 
anexou a Borgonha e o reino 
de Aries (1034).

Conselheiro (Antônio 
Vicente Mendes Maciel)

Chefe religioso brasileiro 
(Quixeramobim, CE, 1828 — 
Canudos, BA, 1897). Caixei
ro em Sobral, escrevente em 
Campo Grande, Antônio 
Conselheiro teve mais um 
sem-número de empregos. 
Percorreu diversas cidades 
do Ceará, Pernambuco e Ser
gipe, adquirindo fama de mi
lagreiro. Acusado de assas
sinato, teve sua inocência 
reconhecida e retornou à 
Bahia. Os vigários não se 
opunham a sua atividade, 
pois ele fazia campanhas em 
favor das igrejas. Em 1893 
foi preso por não pagar im
postos. Libertado, fixou-se 
em Canudos, fundando uma 
comunidade baseada na divi
são dos bens e na posse co
mum das terras. A lenda da 
sua santidade e de seus mi
lagres espalhou-se, influen
ciando também as tropas do 
governo que haviam sido 
mandadas contra ele, pois 
Antônio Conselheiro se tor
nara um caso nacional. 
Quando morreu, foi exuma
do e sua cabeça enviada pa
ra exames científicos. Segun
do as principais fontes, An

tônio Conselheiro não teria 
comandado os rebeldes de 
Canudos, limitando-se à ação 
religiosa e civil.

Constable (John)

V. Constable, Enciclopédia 
Abril (Vol. III).

Constâncio I, Chlore
(Flávio Valério)

Imperador romano (? — 
Eburacum, 306), cujo cogno
me significa “pálido”. So- 
brinho-neto do imperador 
Cláudio II, o Gótico, foi 
adotado, em 293, por Maxi- 
miniano e elevado à catego
ria de César, governando as 
Gálias, a Espanha e a Bre
tanha (Inglaterra). Venceu 
em 296 a revolta bretã de 
Carausius e, em 298 e 305, 
diversas campanhas contra 
os francos e alamanos. Tor
nou-se imperador em 305. 
Governou com sabedoria, 
pondo fim às perseguições 
aos cristãos. De sua primeira 
esposa, Helena, teve como 
filho o futuro imperador 
Constantino que nomeou Cé
sar ao morrer.

Constant (Botelho de
Magalhães Benjamin)

Militar e político brasileiro 
(Niterói, RJ, 1833 — Rio de 
Janeiro, GB, 1891). De famí
lia modesta, perdeu o pai 
aos dez anos. Conseguiu §er 
admitido numa escola de 
frades beneditinos e depois 
ingressar na Escola Militar, 
onde demonstrou maior inte
resse pelos estudos matemá
ticos do que pelos militares. 
Em 1859 matriculou-se na 
Escola Central; já promovi
do a primeiro-tenente, bacha
relou-se em ciências físicas 
e matemáticas. Pediu licença 
do serviço militar para estu
dar engenharia civil, curso 
que posteriormente abando
nou. Concluiu o curso de 
engenharia militar e prestou 
quatro concursos para diver
sas escolas públicas, sempre 
alcançando o primeiro lugar, 
e sempre preterido nas no
meações. De 1859 a 1876, 
sem nunca nada receber, foi 
examinador de matemática 
dos candidatos aos cursos 
superiores do Império. Em 
novembro de 1861, ingressou 
como praticante no Observa
tório Astronômico, saindo em 
1866. Em 1862 foi nomeado 
lente de matemática do Ins
tituto dos Meninos Cegos, 
tornando-se seu diretor de
1869 a 1883. O grande inte
resse de Benjamin Constant 
era a educação: julgava es

sencial uma reforma do en
sino; desprezava a política. 
Em 1866 foi promovido a 
capitão. Distinguiu-se por 
atos de bravura na Guerra 
do Paraguai, mas, atacado 
por febres palustres, foi afas
tado. Decidido a dedicar-se 
totalmente ao magistério, pe
diu dispensa do exército; re
cebeu apenas uma licença. 
Em 1873, ao prestar concur
so para repetidor do Curso 
Superior da Escola Militar, 
Benjamin declarou-se publi
camente favorável a Comte 
e ao positivismo. Dom Pe
dro, que se encontrava entre 
a assistência, fez sinal à ban
ca que não se opunha: Ben
jamin Constant tirou o pri
meiro lugar e foi nomeado. 
Ensinou na Escola Militar a 
geometria de Comte, mas não 
foi um ortodoxo; de certa 
forma restringia-se às suas 
concepções científicas. Em
1875 foi promovido a ma
jor. Cinco anos depois foi 
professor e diretor da recém- 
criada Escola Normal e, em
1889, catedrático da Escola 
Superior de Guerra. Até en
tão mais homem de idéias 
do que de ação, resolveu 
partir para a ofensiva: era 
preciso liquidar a monarquia 
e instaurar a República. Reu
niu oficiais do Exército e da 
Marinha, aliou-se ao chefe 
do Partido Republicano, 
Quintino Bocaiuva, e a Re
pública foi declarada. Tudo 
estava por fazer e, finalmen
te, Benjamin poderia pôr em 
prática as idéias, planos e 
reformas que pregara nas 
salas de aula. Casamento ci
vil, separação entre Igreja e 
Estado, reforma do ensino, 
pouco a pouco suas suges
tões foram adotadas. Conti
nuava fiel aos princípios po
sitivistas, e foi um ministro 
da Guerra aberto às novas 
concepções, firme defensor 
dos ideais democráticos. Deo- 
doro da Fonseca, por outro 
lado, tendia para o conser
vadorismo e aos poucos 
aprofundava-se a divergência 
entre os dois. Ficou decidido 
afastar o velho general e foi 
criada para ele uma nova 
pasta: Instrução Pública, 
Correios e Telégrafos. Após 
sua morte, por proposta do 
positivista Demétrio Ribeiro, 
Benjamin Constant recebeu 
o título que define seu pa
pel na história do Brasil: 
“Fundador da República”.

Constant de Rebecque 
(Henri Benjamin)

Escritor e político francês 
(Lausanne, 1767 — Paris, 
1830). Após estudos na In
glaterra, Escócia e Alema-



nha, seguiu para Paris, onde 
tornou-se conhecido por 
causa de alguns escritos po
líticos. Tornou-se amigo de 
Mme. de Staël e desde en
tão manteve posições consti
tucionais e moderadas. No
meado membro do Tribunato 
após 18 Brumário, foi afas
tado e exilado em 1802, por 
sua oposição a Napoleão. 
Viveu então na Alemanha, 
ocupando-se de estudos lite
rários e filosóficos. De re
gresso à França, em 1814, 
defendeu a liberdade e se 
opôs à volta de Napoleão da 
ilha de Elba. Deputado da 
oposição em 1819, signatário 
do “memorial dos 221” em
1830, tornou-se, após a re
volução de julho, membro 
do Conselho de Estado. Foi 
“mestre da escola da liber
dade” e o primeiro a pregar 
na França o sistema de res
ponsabilidade ministerial. 
Constant deve sua fama Uni
versal a “Adolphe”, um ro
mance psicológico, origem 
desse gênero de narrativa, 
e que alguns autores conside
ram como uma verdadeira 
autobiografia. Além de escri
tos políticos e do tratado 
“De la Religion Considérée 
dans sa Source et ses Déve
loppements” (1824/30), dei
xou uma correspondência im
portante, uns “Journaux Inti
mes” , o romance “Le Ca
hier Rouge” e um romance 
por muito tempo inédito, 
“Cécile” (1907).

Constante I (Flávio Júlio)

Imperador romano (c. 323 — 
Elena, Septimania, 350). 
Provavelmente terceiro filho 
de Constantino, o Grande, 
recebeu em herança (338) a 
Itália, África, Ilíria, Mace- 
dônia. Após ter vencido seu 
irmão Constantino em 340, 
tornou-se senhor de todo o 
Oriente. Foi morto durante 
uma revolta militar.

Constantino I, o Grande 
(Flávio Valério Aurélio 

Cláudio)

Imperador romano (Naïsse, 
Mésia, 280/288 — Ancirona, 
perto de Nicomédia, 337).

Filho de Constâncio Chlore, 
serviu a partir dos dezoito 
anos no exército de Diocle- 
ciano; casou-se com a filha 
do Imperador Maximiano e 
foi proclamado César pe
las legiões da Bretanha, 
quando da morte do pai, em- 
306. Após pacificar os gau
leses, foi obrigado a decre
tar a morte de seu sogro, 
que o tentara assassinar 
(310). O desaparecimento de 
Galério, em 310, deixou 
quatro pretendentes ao tro
no do império. Na luta que 
se seguiu, Constantino e Li
cínio aliaram-se contra Ma- 
xêncio, filho de Maximiano, 
e Maximiano. Constantino 
atravessou os Alpes e en
frentou Maxêncio às portas 
de Roma, nas margens do 
Tibre (312). Segundo a len
da, pouco antes dessa bata
lha Constantino teve uma vi
são; uma cruz com a inscri
ção em grego “Tout ô nika” 
(“Triunfa por meio dessa”). 
Esse sinal teria levado Cons
tantino a encarar sua vitória 
como resultante de interven
ção sobrenatural. Entrou em 
Roma em 312, reinando ini
cialmente no Ocidente, en
quanto Licínio governava no 
Oriente. Converteu-se cristão 
(apesar de não se fazer bati
zar) e estabeleceu para a 
Igreja um regime de tolerân
cia por mèio do Edito de 
Milão (313). Em 315, iniciou 
suas lutas contra Licínio, 
apoderando-se pouco a pou
co de todo o Oriente, até se 
tornar seu único imperador, 
em 324. Daí em diante esfor
çou-se para imbuir a legis
lação romana do espírito 
cristão: suprimindo o suplí
cio da cruz, os combates de 
gladiadores, favoreceu a li
bertação dos escravos. Ins
tituindo-se como protetor da 
Igreja e defensor da fé or
todoxa, reuniu o concílio 
ecumênico de Nicéia (325) e 
perseguiu os seguidores de 
Ario. Mas era incoerente em 
seu comportamento pessoal: 
fez matar o filho, Flávio 
Crispo, injustamente acusa
do por sua sogra Fausta’ 
que logo depois pagou com 
a vida a falsa acusação. Em 
330, transportou a capital do 
império para Bizâncio, que 
fez reconstruir magnificamen
te e que desde então tomou 
o nome de Constantinopla.

Constantino II, o Jovem

Imperador romano (Aries,
317 — Aquiléia, 340). Fi
lho mais velho de Constan
tino, o Grande, e da impe
ratriz Fausta, quando da 
morte do pai, em 337, rece
beu as Gálias, a Espanha e

a Grã-Bretanha. Lutou con
tra seu irmão Constante pela 
posse da Macedonia e da 
Trácia, penetrou com um 
exército na Itália, mas foi 
vencido e morto numa em
boscada.

Cook (James)

Navegador inglês (Marton- 
in-Cleveland, Yorkshire, 
1728 — Havaí,^ 1779). Filho 
de um camponês, foi inicial
mente aprendiz de merceeiro. 
Depóis aprendeu o ofício de 
marinheiro com pescadores, 
adquiriu sem professores no
ções fundamentais de mate
mática e astronomia, e en
trou em 1755 para a mari
nha real. Tomando parte em 
operações navais em águas 
canadenses, completou sua 
formação científica e foi en
carregado, de 1763 a 1767, 
de fazer levantamento das 
costas da Terra Nova. Sob 
ordem do governo britânico, 
Cook executaria viagens ao 
redor do mundo. A finalida
de da primeira (1768/71) era 
observar em Taiti a passagem 
de Vênus sobre o Sol. Partin
do de Plymouth a 25 de agos
to de 1768, comandando o 
“Endeavour”, Cook dobrou o 
cabo Horn e entrou no Pací
fico, ficando no Taiti de 
abril a junho de 1769. Des
cobriu depois o arquipélago 
que chamou de “îles de la 
Société”, reconheceu Nova 
Zelândia (outubro 1769), re- 
descobriu o estreito de Tor
res, retornando à Inglaterra 
em julho de 1771. Sua se
gunda viagem (1772/75) teve 
por objetivo resolver o pro
blema do continente austral, 
que atormentava há muito 
tempo os geógrafos. Partin
do a 13 de julho de 1772 
com dois navios, “Resolu
tion” e “Adventure” , fez três 
cruzeiros antárticos (invernos 
de 1772/73, 1773/74 e ja
neiro /fereveiro de 1775) e 
adquiriu a certeza da inexis
tência de um grande conti
nente austral. Durante essa 
viagem, visitou nevamente a

Conrad, Joseph 
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Nova Zelândia, descobriu as 
ilhas Sandwich, visitou a 
Nova Caledónia; retornou à 
Inglaterra em julho de 1775. 
Durante a terceira viagem 
(1776/79), com os navios 
“Resolution” e “Discovery”, 
descobriu as ilhas Havaí (18 
de janeiro de 1778), depois 
costeou o continente ameri
cano e tentou, através dos 
gelos do estreito de Béring, 
descobrir a passagem do no
roeste. Mas depois de algum 
avanço foi obrigado a se di
rigir para o sul, fazendo es
cala no Havaí, onde os indí
genas o mataram. Cook, que 
deixou diários de suas via
gens ao redor do mundo, é 
considerado o primeiro dos 
navegadores científicos mo
dernos.

Cooley (Charles Horton)

Sociólogo americano (Ann 
Arbor, 1864 — id., 1929), 
um dos pioneiros do desen
volvimento da spciologia 
americana. Formou-se na 
Universidade de Michigan 
(1894), onde ensinou socio
logia por 37 anos. Em “Hu- 
man Nature and the Social 
Order” (1902), Cooley sus
tenta a aproximação sócio- 
psicológica para a compreen
são da sociedade humana. 
Preocupa-se principalmente 
com a determinação social 
do caráter. Daí surge sua 
teoria fundamental: a mente 
é social, e a sociedade, men
tal. Em “Social Organiza- 
tion” (1909) apresentou o 
que poderia ser considerado 
como as conseqüências obje
tivas de suas idéias psicoló
gicas. Procura demonstrar 
que o ideal de unidade mo
ral, envolvendo qualidades de 
lealdade, justiça e liberdade, 
é derivado da participação 
em grupos primários onde es
treitas relações são mantidas, 
como na família, etc. Na au
sência de tal experiência mo
ral é provável a ocorrência 
de fenômenos de desorgani
zação social.

Cooper (James Fenimore)

Escritor americano (Burling
ton, 1789 — Cooperstown,

1851). Estudou em Yale, in
gressou no exército e alcan
çou o posto de tenente. Mas 
abandonou a carreira ao ca
sar com jovem de família 
importante de Nova York. 
Viajou durante cinco anos 
pela Europa e foi cônsul em 
Lyon. De 1826 a 1832 viveu 
em Paris. Juntamente com 
Washington Irving, é um dos 
fundadores da literatura ame
ricana. A marca de suas 
obras é o americanismo, que 
se manifesta na inspiração, 
nos personagens, ambientes, 
sentimentos, ideais. Chamado 
de “Walter Scott norte-ame
ricano”, Fenimore Cooper 
continua sendo um dos escri
tores prediletos da juventude 
de todo o mundo. Entre seus 
livros estão: “O Último dos 
Moicanos” (sua obra-prima); 
“The Spy” ; “Jack Tier” ; 
“Miles Wallingford”.

Copeau (Jacques)

Crítico e diretor de teatro 
francês (Paris, 1879 — Per- 
nand Vergelesses, Côte d‘Or, 
1949). Atraído pelo tea
tro, em 1909 uniu-se ao gru
po dos fundadores da “Nou- 
velle Revue Française” (seria 
seu editor-chefe de 1912 a 
1914). Em 1911 adaptou pa
ra o Teatro das Artes o ro
mance de Dostoiévski “Os 
Irmãos Karamazov”. Em
1913 iniciou carreira de di
retor teatral no Teatro Vieux 
Colombier, encenando obras 
de Shakespeare, Molière, Ju- 
les Renard, Paul Claudel, 
Musset. De 1917 a 1919 rea
lizou magnífica temporada 
de arte cênica no Garrick 
Theatre, de Nova York. De 
volta a Paris (1920), tornou 
a dirigir o Vieux Colombier, 
estreando audaciosas obras 
de Gide, Jules Romains, Re- 
né Benjamin, Charles Vil- 
drac. Copeau conseguiu então 
realizar seu ideal: fundar 
uma escola .de arte dramáti
ca. Em 1936 foi um dos 
“metteurs en scène” da Co- 
médie Française e diretor ge
ral desse famoso teatro a 
partir de 1940. Copeau — 
inteligência, originalidade, au
dácia — foi um dos diretores 
teatrais mais famosos do 
mundo.

Copérnico (Nicolau)

V. Copérnico, Enciclopédia 
Abril (Vol. III).

Corelíi (Arcangelo)

Compositor italiano (Fusig- 
nano, perto de Imola, 1653
— Roma, 1713). Começou a 
estudar violão muito jovem

em Bolonha, sendo admitido 
na Academia Filarmônica 
quando tinha dezessete anos. 
Esteve depois em Roma co
mo violonista e, em 1682, 
como maestro. Contratado 
professor de música pelo 
Cardeal Panfili, pouco depois 
passou a trabalhar para um 
dos maiores mecenas do sé
culo, o Cardeal Ottoboni, 
sobrinho do Papa Alexandre 
VIII. Além de seu importan
te papel na evolução da téc
nica do violão, Corelli levou 
as formas instrumentais em 
uso na época a alto grau de 
perfeição e contribuiu na fi
xação do sistema tonal. Sua 
obra é composta apenas por 
seis livros de música instru
mental. É considerado o fun
dador da música instrumen
tal clássica.

Coriolis (Gaspar 
Gustave de)

Matemático francês (Paris, 
1792 — id., 1843). Em 1816, 
tornou-se professor-assistente 
de análise e mecânica da Es
cola Politécnica, cargo que 
ocupou até 1838, quando 
passou a diretor. Em 1836 
elegeu-se membro da Acade
mia de Ciências. Devido à 
saúde precária, não pôde de
senvolver totalmente suas po
tencialidades de cientista; 
apesar dessa desvantagem, 
deixou inúmeras contribui
ções. A mais conhecida ficou 
registrada no “Journal de 
rÉcole Polytechnique” (1835), 
com o título “Sur les Équa- 
tions du Mouvement Relatif 
des Systèmes des Corps” . É 
o “teorema de Coriolis”, 
relativo à aceleração total do 
movimento “absoluto” de um 
corpo móvel. A “força dé 
Coriolis” aparece em quase 
todos os estudos da dinâmica 
da atmosfera e oceanos; é 
também importante fator no 
estudo em balística.



Corneille (Pierre)

V. Corneille, Enciclopédia 
Abril (Vol. III).

Cornelius (Peter)

Pintor alemão (Düsseldorf,
1783 — Berlim, 1867). Sem 
ter recebido formação sis
temática, apaixonou-se pela 
arte alemã antiga. Compôs 
duas séries de desenhos para 
o “Fausto” de Goethe e para 
“Nibelungen”. Durante uma 
estada em Roma, ligou-se 
ao Grupo dos Nazarenos 
(1811/19), mas foi chamado 
de volta por Luís I da Ba
viera e nomeado diretor da 
Academia de Düsseldorf 
(1818). Dividiu sua existên
cia entre essa cidade e Mu
nique, onde, de 1819 a 1830, 
decorou com afrescos a 
Gliptoteca. Nomeado em
1824 para a Academia de 
Munique, fez executar gran
de parte dos afrescos da 
Ludwigkirche por seus alu
nos. Chamado para Berlim 
em 1841, retornou a seguir 
para Roma, onde fez os car
tões encomendados para o 
Campo Santo de Berlim, mas 
que jamais foram executa
dos. Junto a Overbeck, é o 
representante mais impor
tante da pintura romântica 
alemã.

Cornelius Nepos (Caio)

Historiador latino (?, entre 
106 e 95 a.C. — Roma, de
pois de 27 a.C.). Entre seus 
amigos, Cornelius contava 
com Catulo, que lhe dedicou 
o livro “Nugae” e elogiou 
sua “Crônica” ; Pompônio 
Ático, cuja “Vida” Cornelius 
retratou em uma de suas me
lhores obras; e Cícero, do 
qual escreveu unia extensa 
biografia que não chegou 
aos dias de hoje. Parece 
que, como muitos de seus 
contemporâneos, Cornelius ini
ciou sua carreira literária 
escrevendo poesias eróticas. 
Mas ele foi, sobretudo, um 
compilador de obras de cará
ter histórico; nestas podia en
caixar o espírito moralizador 
que era o traço predominan
te de sua personalidade. A 
mais famosa é “Tratado 
sobre os Grandes Generais 
das Nações Estrangeiras”, 
que faz parte de uma exten
sa obra de paralelos biográ
ficos, na qual se inspiraria 
Plutarco para suas “Vidas de 
Homens Ilustres”. Esta mes
ma atmosfera pedagógica 
impregna seus “Exemplorum 
Libri”, coleção de episódios 
relativos a homens célebres. 
Há ainda uma obra geográ
fica, contendo tudo o que se

sabia então sobre as dife
rentes regiões do mundo, 
mas repleta de ensinamen
tos exagerados ou mesmo 
imaginários. Não foi propria
mente o interesse histórico 
que levou Cornelius a escre
ver. Seus critérios em assun
tos históricos são a nobreza 
do estilo e a beleza da ora
tória, daí seu gosto pela ane
dota, pelo episódio edifi
cante ou somente curioso-, 
que substitui a pesquisa das 
causas e das relações. Cor
nelius Nepos tenta algumas 
vezes imitar o estilo de Cí
cero ou Salustre: cai então 
na retórica, quando, ao con
trário, quer ser simples.

Corot (Jean-Baptiste 
Camille)

Pintor francês (Paris, 1796
— id., 1875). Inicialmente 
aprendiz de paneiro, conse
guiu convencer os pais a 
deixá-lo seguir sua vocação 
artística e entrou para a Es
cola de Belas-Artes. Dedicou 
aos pais seu primeiro quadro, 
“Corot à Son Chevalet”
(1825), feito antes de seguir 
para a Itália. A partir dessa 
estada na Itália (1825/28), 
Corot começou a afirmar sua 
originalidade. Sua obra é 
fruto de lenta evolução e de 
dons excepcionais. Inicial
mente, sua pintura não se 
distinguia das paisagens clás- 
sicas de seus contemporâneos 
Aligny, Michallon ou Bertin, 
dos quais recebeu ensinamen
tos. Sem que sentisse, seu 
estilo mudou, encaminhando- 
se para a independência tan
to em relação ao academismo 
quanto ao romantismo. O 
resultado foi a imprecisão 
de linhas que prenunciava o 
impressionismo. Algumas das 
obras mais importantes de 
Corot são: • “Autoportrait” 
(1825, Louvre), “Jardins de 
la Villa d’Este” (1843, Lou
vre), “Homère et les Bergers” 
(1845, Museu de Saint-Lô), 
“La Vue de la Forêt de Fon
tainebleau” (1846, pela quai 
recebeu a Legião de Honra).

Corregio (Antonio Allegri)

Pintor italiano (Corregio, 
aperto de Parma, 1494 — 
id., 1534). Aluno de Fran- 
cesco Bianchi, em Módena, 
mostrou-se, sobretudo no iní
cio, muito influenciado por 
Mantegna. Sua primeira obra 
datada foi a “Madonna di 
San Francesco”, de 1515 
(Dresde). Depois de exe
cutar “Repouso no Egito”, 
deixou a pintura de cavalete 
pela decoração monumental. 
Em 1518, compôs afrescos 
para o convento de São 
Paulo em Dresde, que cons
tituiu uma ruptura com a 
arte tradicional. Retornou en
tão a Parma, onde pintou, 
para a Igreja São João de 
Parma, “Cristo em Glória” 
(c. 1520) na cúpula, e “Co- 
roamento da Virgeip” (1520/
24) no abside, além de ou
tras telas. Trabalhou tam
bém na ornamentação da 
vasta cúpula octogonal da 
catedral de Parma, com os 
afrescos de “Assunção da 
Virgem” (1526/30), sua obra- 
prima. Outras obras: “Jesus 
no Jardim das Oliveiras” 
(Londres), “Noli me Tange- 
re” (Madri), “Antíope”.

Correia (Gaspar)

Historiador português (?, c. 
1495 — ?, c. 1561). São es
cassas as informações sobre 
a vida de Gaspar Correia. 
Sabe-se que ele viveu a maior 
parte de sua existência no 
Oriente e que foi secretário 
de Dom Afonso de Albu
querque. Morreu assassina
do em Malaca, por ordem 
de Estêvão da Gama, bisne
to de Vasco da Gama. A fa
mília deste conservou o ma
nuscrito original das “Lendas 
da índia”, impressas pela 
primeira vez em 1858 (pri
meira parte) e em 1864 (se
gunda parte) por disposição 
da Real Academia de Ciên
cias. “Lendas da índia” é 
uma das mais importantes 
obras sobre a dominação 
portuguesa no Oriente.

Correia (Inocêncio 
Serzedelo)

Político e economista brasi
leiro (Belém, PA, 1858 — 
Rio de Janeiro, GB, 1932). 
Estudou, em Belém, mate
mática e ciências físicas. 
Partidário da República, foi 
nomeado governador do Pa
raná pelo governo provisório. 
Ministro da Fazenda em
1890, preocupou-se especial
mente com a moeda, crédito 
e dívidas externas; fundiu o

Cooley, Charles 
Horton — Correia, 
Inocêncio Serzedelo



Banco do Brasil com o Ban
co da República e criou o 
Tribunal de Contas. Foi-lhe 
confiado também em 1892 
o Ministério da Indústria, 
Viação e Obras Públicas, 
onde contribuiu para a con
clusão do porto de Santos 
e a reforma da Estrada de 
Ferro Central do Brasil. Não 
querendo opor-se ao amigo 
Custódio José de Melo, pe
diu demissão do posto de 
tenente-coronel do Corpo de 
Engenheiros, recebendo or
dem de prisão. Em 1894 
retornou à vida política como 
deputado do Pará e, em
1900, ao Exército como co
ronel. No governo de Nilo 
Peçanha, dirigiu a Estatísti
ca Comercial e foi prefeito 
do Distrito Federal. Ocupou 
por muitos anos a cátedra 
de Economia Política da Fa
culdade Livre de Direito. 
Reformou-se no põsto de 
general-de-divisão. Alguns de 
seus trabalhos publicados são: 
“Reforma da M arinha M er
cante”, “O Problema Econô
mico do Brasil” (1903).

Correia (Raimundo
da Mota Azevedo)

Escritor, poeta e magistrado 
brasileiro (a bordo do navio 
“São Luís”, baía de Mo- 
gunça, MA, 1860 — Paris, 
1911). Estudou no Colégio 
Pedro II (GB), cursando de
pois a Faculdade de Direito 
de São Paulo. Colaborou em 
diversos jornais, entre os 
quais “A Reação”, “Scien- 
cias e Letras”, “Constitucio
nal”, “Bohemio e Comédia”. 
Em 1879 escreveu “Primeiros 
Sonhos”, poesias de influên
cia romântica. Em 1883, 
compôs as “Sinfonias”, 81 
poemas com prefácio de M a
chado de Assis. No mes
mo ano foi nomeado pro
motor público em São João 
da Barra e, em 1884, juiz 
municipal da Província de 
Vassouras; cinco anos depois,

secretário do governo do 
Estado do Rio. Com a Re
pública, foi nomeado juiz de 
direito em Sapucaí. Em 1892, 
foi secretário de Finanças de 
Ouro Preto, tornando-se tam
bém professor da Faculdade 
de Direito. Secretário da 
Legação brasileira em Lis
boa, retornou ao Brasil pou
co depois para dirigir o Gi
násio Fluminense de Petró- 
polis. Em 1900 foi pretor e 
juiz de direito no Rio de 
Janeiro. Foi um dos sócios 
fundadores da Academia Bra
sileira de Letras. Sentindo-se 
doente, viajou à Europa, 
onde morreu.

Correia Baima Filho 
(Manuel Viriato)

Escritor brasileiro (Pirape- 
mas, MA, 1884 — Rio de 
Janeiro, GB, 1967). Fez os 
primeiros estudos em seu 
Estado, matriculando-se de
pois na Faculdade de Direi
to do Recife (PE); bachare
lou-se na Faculdade Ljvre 
de Direito do Rio de Janeiro 
(GB). Colaborou em diver
sos jornais do Rio e São 
Paulo (entre os quais “Ga
zeta de Notícias” e “A 
União”), publicando então 
seus contos sertanejos; fun
dou o jornal “Fafazinho”. 
Eleito deputado estadual pe
lo Maranhão, lá ficou por 
quatro anos. Depois retornou 
ao Rio, onde fundou o jor
nal “A Rua”. Eleito deputa
do federal (1927) por seu 
Estado, foi preso quando da 
vitória da Revolução de 1930. 
Jornalista, historiador, autor 
de peças teatrais e livros in
fantis, romancista, elegeu-se 
para a Academia Brasileira 
de Letras em 1938. Algumas 
de suas obras são os contos 
“Minaretes” (1903), “Contos 
do Sertão” (1912), “Novelas 
Doidas” (1921); o romance 
“Balaiada” (1927); âs crô
nicas históricas “Histórias da 
Nossa História” (1921), “Bra
sil dos Meus Avós” (1927).

“Baú Velho” (1927); os con
tos infantis “Varinha de Con
dão” (1928), “História do 
Brasil para Crianças” (1934), 
“No País da Bicharada”
(1938); as peças teatrais: 
“Bicho-Papão” (1936), “Es
tão Cantando as Cigarras” 
(1945) e “O Grande Amor de 
Gonçalves Dias” (1959).

Correia da Serra
(José Francisco)

Escritor e naturalista portu
guês (Serpa, Alentejo, 1750
— Caldas, 1823). Fez estu
dos eclesiásticos em Roma, 
onde adquiriu também gran
des conhecimentos científi
cos. Fundou em 1779 a Aca
demia Real de Ciências. Mes
mo ocupando-se somente 
com a missão sacerdotal e 
os estudos, seus inimigos 
obrigaram-no a deixar Por
tugal. Refugiou-se antes e m ' 
Paris e a seguir em Londres, 
onde foi conselheiro da Le
gação portuguesa. Em 1813, 
mudou-se para os Estados 
Unidos, sendo nomeado, em 
1816, ministro plenipotenciá
rio do Brasil naquela Repú
blica. Catedrático de botâ
nica da Universidade de Fi
ladélfia, em 1821 retornou 
a Portugal, sendo nomeado 
secretário perpétuo da Aca
demia. Correia da Serra 
dominava com perfeição 
grego, latim, árabe, caste
lhano, italiano, inglês e fran
cês. Segundo Teixeira de 
Vasconcelos, a obra de Cor
reia da Serra “é uma das 
mais ricas heranças que o 
século XVIII legou ao sé
culo XIX”. É considerado o 
renovador dos estudos cien
tíficos em Portugal. Algumas 
obras: “Coleção de Livros 
Inéditos da História de Por
tugal”, inúmeros “Ensaios” 
sobre assuntos científicos e 
literários; e a “Agricultura 
dos Árabes na Espanha”.

Correia de Oliveira 
(João Alfredo)

Político brasileiro (Goiânia, 
PE, 1835 — Rio de Janeiro, 
GB, 1919). Formado em di
reito pela Faculdade do Re
cife, elegeu-se deputado e 
exerceu os cargos de delega
do policial, promotor, juiz 
municipal e juiz de direito. 
Foi presidente das províncias 
do Pará e São Paulo, depu
tado em quatro legislaturas, 
senador (1877), ministro e 
presidente do Conselho. Con
servador abolicionista, após 
a queda do Gabinete Cotegi- 
pe foi indicado para a pre
sidência do Ministério pela



Princesa Isabel. João Alfredo 
elaborou e levou à votação 
a Lei Áurea, incrementou 
e desenvolveu o sistema edu
cacional, estabelecendo o en
sino obrigatório; reformou o 
ensino de direito e medicina. 
Foi diretor da Faculdade de 
Direito do Recife e do Ban
co do Brasil.

Cortázar (Júlio)

V. Cortázar, Enciclopédia 
Abril (Vol. III).

Corte-Real (Jerônimo)

Poeta português (Lisboa, 
1533 — id., 1588). De famí
lia nobre, que contava entre 
os seus Gaspar de Corte-Real 
(descobridor do Labrador e 
dos mares árticos), Jerônimo 
serviu inicialmente na ma
rinha militar, participando 
de diversos combates na 
África e Ásia. Em 1571 re
cebeu o comando de uma 
esquadra nas costas da ín
dia, oferecendo-se em 1578 
como voluntário para uma 
perigosa expedição à África. 
Mas foi dispensado, talvez 
por intervenção direta do 
Rei Sebastião. Estabeleceu-se 
então na corte como cava
lheiro, dedicando-se às letras. 
Compôs (em espanhol) “Aus: 
triade”, poema em quinze 
cantos em honra de Dom 
João da Áustria, vencedor de 
Lepanto. Em português es
creveu “O Segundo Assédio 
de Diu”, epopéia de vinte 
cantos que conta o assédio, 
pelos portugueses, dessa for
taleza indiana; e ainda “O 
Naufrágio de Sepulveda” e 
o “Auto dos Quatro Novís
simos do Homem”. Desta
cam-se nessas obras o colo
rido e o vigor da narrativa.

Cortez (Femão)

Conquistador espanhol (Me
dellin, Estremadura, 1485 — 
Castilleja de la Cuesta, per-

to de Sevilha, 1547). De fa
mília nobre, abandonou seus 
estudos de direito, viajou 
para São Domingo em 1504 
e, em 1511, para Cuba, onde 
se tornou secretário do go
vernador Diego Velásquez. 
Em 1518, este o colocou no 
comando de uma frota de 
onze navios, com a qual. 
Cortez alcançou a costa me
xicana perto de Tabasco, a
19 de fevereiro de 1519. 
Submeteu diversas tribos in
dígenas e, depois, aliando-se 
a uma delas, marchou sobre 
a capital, México-Tenochti- 
tlan, invadindo-a a 8 de no
vembro de 1519. O imperador 
asteca Montezuma recebeu-o 
com honras, supondo-o des
cendente d o * deus Quetzal- 
coatl. Cortez fez de Monte
zuma seu refém e governou 
por seu intermédio. Mas em
1520 teve que retornar para 
a costa, onde haviam desem
barcado poderosas forças es
panholas comandadas por 
Panfilo de Narvaez, enviadas 
por Velásquez, a quem Cor
tez desobedecera. Enquanto 
isso, uma revolta eclodiu no 
México (julho, 1520), duran
te a qual o próprio Monte
zuma foi mortalmente ferido. 
Reunindo suas forças, Cortez 
sitiou a cidade, tomou-a 
(agosto, 1521) e destruiu im
piedosamente a . civilização 
asteca. O rei espanhol Car
los V noméou-o governador 
do México em outubro de 
1522. Durante uma expedi
ção para Honduras (1524/
26), Cortez condenou à mor
te o último soberano asteca, 
Quauhtemoc, que mantivera 
vivo até então, como garan
tia da submissão mexicana 
Como conseqüência de intri
gas feitas contra ele na Es
panha, foi-lhe tirado o go
verno em 1527. f  Retornou ao 
México em 1530, empreen
dendo nova expedição, quan
do descobriu (1536) o golfo 
da Califórnia. Regressou à 
Espanha, onde morreu.

Cortona (Pietro)

Pintor e arquiteto italiano 
(Cortona, 1596 — Roma, 
1669). Aluno de Andrea 
Commodi e Baccio Ciarpi, 
Cortona fêz-se conhecer ini
cialmente por suas reprodu
ções de Rafael e Caravaggio. 
Conquistou a proteção das 
famílias Sacchetti e Barbe- 
rini, que por muito tempo 
financiaram sua carreira. Al
gumas de suas primeiras 
composições profanas — “O 
Triunfo de Baco” (c. 1624), 
“O Rapto das Sabinas” (c. 
1630) — encantaram Velás

quez, quando este foi a Ro
ma escolher alguns quadros 
para a coleção de Filipe
IV. Cortona executou o 
teto do palácio Barberini 
(1633/39). Em Florença de
corou diversas peças do pa
lácio Pitti: na “Camera delia 
Stuffa” pintou as quatro 
idades da humanidade; num 
apartamento do primeiro an
dar ilustrou as virtudes ne
cessárias a um príncipe. Fi
xou-se em Roma a partir de 
1647, dividindo seu tempo 
entre a pintura decorativa e 
a arquitetura. Presenteou o 
“Príncipe”, da Academia de 
São Lucas, à igreja dedicada 
ao seu patrono. Concebeu as 
fachadas de São Lucas e São 
Martino (1635), de Santa 
Maria in Via Lata (1656) e 
de Santa Maria da Paz (1658).

Cosimo (Piero di)

Pintor florentino (Florença,
1462 — id., 1521). Deve seu 
sobrenome ao seu mestre 
Cosimo Rosselli, do qual foi 
assistente, em 1481, na de
coração da Capela Sistina. 
Terminado este trabalho re
tornou a Florença, e nunca 
mais a deixou. Influenciado 
por Pollaiuolo, Leonardo, 
Signorelli, Rafael e os fla
mengos, seus temas preferi
dos eram os mitológicos: 
“Morte de Procris” (Lon
dres), “Prometeu” (Estras
burgo). Sua obra-prima, “Vé
nus, Marte e o Amor Ador
mecido” (Berlim), está re
pleta de deliciosos detalhes 
de animais, flores, borboletas, 
dispostos numa paisagem de 
sonho. “Andrômeda Liberta
da por Perseu” pertence a 
um período mais avançado: 
o agrupamento, o “sfumato” 
são de Leonardo da Vinci, 
e a paisagem dos flamengos. 
Encontram-se as mesmas ca
racterísticas nos quadros re
ligiosos: retábulos em Flo
rença, Berlim, “Madonas” 
em Estrasburgo e Paris, aos 
quais se une “A Virgem com 
a Criança e São João” (Ve
neza). O gosto pela simpli
cidade e a inclinação para 
o fantástico explicam o êxi
to de suas evocações e do 
mundo selvagem: exemplo é 
“Volta da Caça” (Nova 
York). Retratou, entre ou
tros, “Giuliano de Sangallo” 
(Amsterdam), “Simonetta 
Vespucci” (Chantilly) e “O 
Carnaval da M orte”, que 
Cosimo organizou em Flo
rença.

Cossa (Pietro) 

Dramaturgo italiano (Roma,

Correia, Raimundo 
da Mota Azevedo —  
Cossa, Pietro



1834 — Liorna, 1881). Par
ticipou das lutas políticas 
pela unidade italiana. Em 
1850 foi à América em bus
ca de fortuna, mas só en
controu miséria. Para susten
tar-se, entrou para uma com
panhia de ópera italiana, 
compensando com arte e 
talento sua falta de voz. Em
1859 retornou à Itália e de
dicou-se a escrever para o 
teatro. Algumas de suas 
obras: “Nerone”, “I Borgia”, 
“Cola di Rienzi”, “Messali
na”, “Giuliano l’Apostata”, 
etc.

Costa (Cláudio Manuel da)

Poeta brasileiro (Mariana, 
MG, 1729 — Ouro Preto, 
MG, 1789). Estudou no Co
légio dos Jesuítas do Rio de 
Janeiro (GB), recebendo a 
láurea de “mestre em artes”, 
e bacharelou-se em cânones 
em Coimbra. Pertenceu à 
Academia dos Árcades de 
Roma. Inspirado em Dante 
e Petrarca, escreveu sonetos e 
cantatas em italiano (“Obras 
Poéticas”, Coimbra, 1768). 
Retornou ao Brasil em 1765, 
advogando em Vila Rica. 
Nomeado em 1762, pelo con
de de Bobadela, secretário de 
Minas Gerais, ocupou esse 
cargo até 1765. Exerceu tam 
bém as funções de juiz de 
demarcações. Envolvido na 
Inconfidência Mineira, foi 
preso e dois dias depois en
contrado morto na Casa dos 
Contos, onde estava encarce
rado. Poeta classicista, foi 
injustamente acusado de ár
cade; seu academismo foi 
mais conseqüência da moda 
da época, do que de seu 
gosto pessoal. Entre suas 
obras poéticas estão: “Minús
culo Métrico” (1751), “Epi- 
cédio”, “Labirinto do Amor” 
(1753). Foi pioneiro nas pes
quisas e escritos de econo
mia política.

Costa (Duarte da)

Fidalgo português (Portugal 
—, séculos XV-XVI). Segun
do governador-geral do Bra
sil. Em Portugal- pertencera 
ao Conselho Real, como ar- 
meiro-mor do Reino. Comen
dador da Ordem de São 
Bento de Avis, foi também 
embaixador junto a Carlos 
V. Designado para suceder 
Tomé de Sousa no governo- 
geral do Brasil, partiu com 
três- caravelas, chegando a 
Salvador a 15 de julho de
1553, acompanhado de seu 
filho Dom Álvaro da Costa. 
Durante sua gestão teve que 
combater os índios e os fran

ceses, estes liderados por 
Villegaignon, que conduzia 
uma expedição para se es
tabelecer no Brasil. Mas a 
Coroa nunca enviou os re
cursos de que Duarte da 
Costa necessitava; os fran
ceses só foram expulsos no 
governo seguinte, de Mem 
de Sá. Durante seu governo 
ocorreu o episódio do 
naufrágio do navio que le
vava o primeiro bispo do 
Brasil, Dom Pero Fernandes, 
capturado com seus compa
nheiros e devorado pelos 
índios caetés. Em 1557 
Duarte da Costa retornou a 
Portugal, retomando seu 
cargo de armeiro-mor. Cinco 
anos depois, foi promovido 
a vereador da Câmara de 
Lisboa.

Cosia (José de Rezende)

Político brasileiro (Minas 
Gerais, 1767 — Rio de Ja
neiro, GB, 1841). Filho de 
,um dos participantes da con
juração mineira, foi preso 
juntamente com o pai em 
1789, na ilha das Cobras. 
Sua condenação à morte foi 
comutada para dez anos de 
degredo em Cabo Verde. 
Finda a pena, viajou para 
Lisboa, onde foi escriturário 
da Repartição do Erário e 
da Casa das Rainhas. Em 
1809 retorriou ao Brasil e 
foi nomeado diretor de uma 
oficina de lapidação. Em 
1821 foi eleito deputado por 
Minas à Constituinte portu
guesa e, em 1823, à brasilei
ra. Quando da declaração 
da independência foi eleito 
deputado por Minas à As
sembléia Geral, na primeira 
legislatura ordinária.

Costa (Miguel)

Político e militar brasileiro 
(São Paulo, 1874 — id., 
1959). Estudou na Escola 
Militar, alcançando o posto 
de general. Em 1924 coman
dou a Força Pública de São 
Paulo contra o governo de 
Artur Bernardes e, quando 
o movimento fracassou, in
tegrou a Coluna Prestes, que 
subiu o Paraná para encon
trar-se com tropas vindas de 
São Paulo (abril de 1925). 
Os grupos, unidos sob o co
mando de Miguel Costa e 
tendo Luís Carlos Prestes 
como chefe do Estado-Maior, 
tinham como objetivo per
correr o país, levando a to
dos os pontos seu apelo re
volucionário e propondo a 
derrubada do então presi
dente Artur Bernardes. Che
garam até a Bolívia, onde a

Coluna se dissolveu, pois 
Washington Luís elegera-se 
presidente. Miguel Costa exi
lou-se a seguir na Argentina 
e depois no Uruguai, pois 
Washington Luís recusara-se 
a anistiar os rebeldes. Miguel 
seria também uma das prin
cipais figuras da Revolução 
de 1930, sendo depois desta 
Secretário da Segurança de 
São Paulo e comandante da 
Força Pública do Estado. 
Em 1932, foi preso e con
finado em Campo Grande 
(MT). Quando recebeu anis
tia, em 1934, retirou-se 
da política e do Exér
cito.

Costa e Silva (Artur da)

Militar e político brasileiro 
(Taquari, RS, 1902 — Rio 
de Janeiro, GB, 1969). Cur
sou o Colégio Militar de 
Porto Alegre onde chegou 
a ser o primeiro da classe, 
e a Escola Militar, entrando 
para o Exército como aspi
rante de infantaria em 1921. 
Cursou a Escola de Aper
feiçoamento de Oficiais, Es
cola de Estado-Maior do 
Exército, Escola de Moto- 
mecanização (que posterior
mente dirigiria por catorze 
anos) e, nos EUA, Armor 
School, de Fort Knox. Foi 
posteriormente instrutor de 
todas as escolas do Exército: 
Militar, Aperfeiçoamento de 
Oficiais, Sargentos, etc. Ge- 
neral-de-divisão em 1958, foi 
promovido em 1966 a ma
rechal. Ocupou, entre outros, 
os seguintes cargos: coman
dante do 9.° Regimento de 
Infantaria, Chefe do Estado- 
Maior da III Região Militar, 
adido militar na Argentina, 
comandante da Divisão Blin
dada, comandante da Infan
taria Divisionária da II Divi
são de Infantaria (São Paulo), 
comandante da III Região 
Militar (RS), comandante da
II Divisão de Infantaria 
(SP), comandante do IV 
Exército, chefe e depois di
retor do Departamento Ge
ral do Pessoal do Exército, 
membro do Comando Supre
mo da Revolução de abril 
de 1964 e ministro da Guer
ra do governo Castelo Bran
co. Foi eleito presidente da 
República pelo Congresso 
Nacional no dia 3 de outu
bro de 1966, dia de seu 
aniversário. Ocupou o cargo 
até 1969 quando, por moti
vos de saúde, foi obrigado 
a se afastar, tendo sido 
substituído por seus três mi
nistros militares até a eleição 
e posse do General Emílio 
Garrastazu Mediei.



Coster (Charles 
Théodore Henri de)

Escritor belga de língua 
francesa (Munique, 1827 — 
Ixelles, perto de Bruxelas, 
1879). Destinado pela famí
lia ao sacerdócio, escolheu 
outra carreira e, ainda na 
Universidade de Bruxelas, 
começou a freqüentar o 
círculo “Lothoclus”, que 
publicou seus primeiros en
saios literários num jornal 
manuscrito. Doutorou-se em 
filosofia, mas sua incapaci
dade de fixar-se numa car
reira privou-o de toda se
gurança material. Uma cole
ção de “Légendes Flaman
des”, escritas em francês do 
século XVI, tornou-o famo
so e valeu-lhe um emprego 
na Comissão Real encarrega
da da publicação das leis 
antigas, onde ficou por qua
tro anos. Em 1861 publicou, 
em francês moderno, “Les 
Contes Brabançons” e, sete 
anos depois, “La Légende et 
les Aventures Héroïques, 
Joyeuses et Glorieuses de 
Thyl Uilenspiegel et de 
Lamme Goedzack” (1867), 
que não foi apreciado e so
freu críticas hostis. Desani
mado, foi a Paris mas não 
tardou a regressar à Bélgica, 
onde aceitou o lugar de pro
fessor na Escola de Guerra 
e de repetidor da Escola 
Militar. Escreveu também 
“Lettres à Elisa”, obra pós
tuma que revelou o rom an
ce de amor da sua vida.

Cotegipe (João Maurício 
Wanderley, barão de)

Político e magistrado brasi
leiro (Vila da Barra do Rio 
Grande, BA, 1815 — Rio 
de Janeiro, 1889). Formado 
em ciências jurídicas e so
ciais, foi deputado e sena

dor pela Bahia, da qual tam
bém foi presidente (1852). 
Preocupou-se com a instru
ção pública, a agricultura e 
o comércio. Foi ministro da 
Marinha (1855 e 1868), da 
Fazenda (1865), do Exterior 
(1869, 1875, 1885), e presi
dente do Conselho de Mi
nistros. Foi enviado, pelo 
gabinete São Vicente, como 
ministro plenipotenciárip ao 
Paraguai para negociar a 
paz em separado da Argen
tina. Chefe do gabinete con
servador, teve que enfrentar 
o abolicionismo radical; re
sistiu às pressões do momen
to e proibiu reuniões aboli
cionistas em praça pública. 
Fazia-se de surdo pois tinha 
a certeza de que seu gabine
te só poderia cair com um 
golpe de Estado. Mas, 
quando da regência da 
Princesa Isabel, bastou um 
incidente insignificante para 
precipitar as coisas: um 
oficial reformado da mari
nha alcoolizado foi preso e 
espancado. A princesa pe
diu explicações e, não satis
feita com estas, manifestou 
tão bruscamente seu descon
tentamento que o Ministério 
não teve outra alternativa a 
não ser a demissão. Cotegipe 
fundou, no Rio, o Instituto 
Pasteur e o Hospício Nossa 
Senhora das Dores. Ocupou 
também o cargo de presi
dente do Banco do Brasil.

Coubertin (barão Pierre de)

Restaurador dos Jogos Olím
picos (Paris, 1862 — Gene
bra, 1937). Inspirado nos 
princípios de Thomas Ar- 
n o ld ,' desenvolveu um movi
mento de reforma pedagó
gica, organizando o tempo 
livre de recreio dos estudan
tes (nos estabelecimentos se
cundários) e usando o valor 
educativo dos esportes. Em 
1888, lançou pela primeira 
vez a idéia de uma renova
ção dos Jogos Olímpicos. 
Em 1892, expôs publicamen
te o assunto da restauração 
das Olimpíadas, mas em 
competições modernizadas e 
internacionais. Essa proposta 
foi ratificada por unanimi
dade em 1894 por doze 
países (representados por 79 
delegados). Nomeou-se então 
o Comitê Olímpico Interna
cional e Coubertin seu pre
sidente, cargo que ocupou 
até 1925, quando se tornou 
presidente de honra (título 
que não poderá mais ser 
dado a ninguém). Os primei
ros Jogos Olímpicos moder
nos foram efetuados em Ate
nas em 1896. A carta e o 
protocolo olímpicos, como 
também o juramento do 
atleta amador e as cerimô

nias de abertura e encerra
mento dos Jogos são de au
toria de Coubertin.

Coulomb (Charles 
Augustin de)

Físico francês (Angoulême, 
1736 — Paris, 1806). Tenen
te-coronel, viveu durante se
te anos nas índias ocidentais, 
onde construiu fortificações 
ao mesmo tempo que conti
nuava seus estudos de me
cânica aplicada. Voltou para 
a França, onde escreveu, 
entre outras obras, a “Théo- 
rie des Machines Simples, en 
Ayant Égard a u . Frottement 
de leurs Parties et à la 
Roideur des Cordages” , que 
lhe valeu a nomeação para 
a Academia de Ciências em 
1784. No mesmo ano foi no
meado intendente - geral das 
Águas e Fontes, cargo que 
ocupou até 1792. A partir 
dessa data, integrou uma co
missão encarregada de esta
belecer um novo sistema de 
pesos e medidas, baseado no 
sistema métrico decimal. 
Alcançou a celebridade quan
do descobriu a lei da atra
ção e repulsão eletrostá- 
tica. Para verificar essa lei, 
inventou a balança de tor
ção que leva seu nome. Es
tudou também as diversas 
substâncias isolantes, cons
tatando que a melhor entre 
estas era a goma-laca. Seus 
trabalhos sobre a eletricida
de e o magnetismo estão nas 
sete “Mémoires sur 1’Életri- 
cité et sur le Magnetisme”. 
Foi um dos pioneiros da ele- 
trostática e da física experi
mental francesa. Suas expe
riências serviram de base 
para as teorias matemáticas 
de Poisson. Uma das unida
des de medida da quantidade 
de eletricidade, no sistema 
MKS Giorgi, foi chamada 
de “coulomb” (simbolo C) 
em sua homenagem.

Costa, Cláudio Manuel 
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Couperin, (François, 
dito o Grande)

Músico e compositor fran
cês (Paris, 1668 — id., 1733). 
Pertencente a uma família 
que deu à França, durante 
mais de um século, uma ver
dadeira dinastia musical. Aos 
21 anos era organista de 
Saint Gervais, onde se man
teve até o fim da sua vida. 
Em 1693, foi nomeado or
ganista da capela real em 
Versalhes e, em 1717, cra- 
vista da corte. Teve a seu 
cargo a educação musical do 
duque de Borgonha e de 
outros príncipes da família 
real. Autor de quatro livros 
de peças para cravo (1713/ 
30), “Concerts” (quatro 
“Concerts Royaux” e “Les 
Goûts Réunis”), deve tam 
bém sua fama à sua “Apo
théoses” de Lulli e Corelli, 
e às suas sonatas a três (sin
fonias “Les Nations”). Entre 
suas peças: “La Badine”, 
“La Volupteuse”, “Los Om
bres Errantes”, “Les Barri
cades Mystérieuses”, etc. 
Compôs também importantes 
obras de música sacra: 
“Motet de Sainte Suzanne”, 
1698; “Leçons de Ténèbres”, 
1715. Escreveu um tratado 
teórico: “L’Art de Toucher 
le Clavecin” (1717). Pre
cursor, por assim dizer, do 
Impressionismo, assegura 
que sempre teve, compondo 
peças para cravo, um obje
tivo a ser pintado. Não teve 
igual entre seus contemporâ
neos, pela delicadeza e ele
gância com que registrou, 
musicalmente, a imagem 
mais refinada de sua época.

Courbet (Jean Désiré 
Gustave)

V. Courbet, Enciclopédia 
Abril (Vol. III).

Courier de Méré 
(Paul Louis)

Escritor francês (Paris, 1772
— Véretz, Indre-et-Loire, 
1825). Inicialmente oficial 
de artilharia, ficou no exér
cito até 1809 e serviu por 
muito tempo na Itália. 
Traduziu “Hipparque” e “De 
1’Equitation” de Xenofon- 
te, e descobriu na biblioteca 
Laurenziana, em Florença, um 
manuscrito completo do ro
mance “Daphnis et Chloé”, 
de Longus, do qual publicou 
uma tradução em 1810. Re
tirou-se a seguir para sua 
propriedade de La Chavon- 
nière, na Tourraine, escre
vendo os “Pamphlets” que 
fizeram sua glória: em 1816, 
“Pétition aux Deux Cham
bres”, sobre as detenções ar
bitrárias; em 1819, o “Pro- 
cès de Pierre Blondeau” ; em 
1819/20, as “Lettres aux Ré- 
dacteurs du Censeur”, sobre 
os abusos de poder da ma
gistratura e da Igreja; em 
1820, “Lettres Particulières”, 
sobre os ridículos da antiga 
nobreza e do império, etc. 
Nem republicano, nem bo- 
napartista, teria dado prefe
rência a uma monarquia bur
guesa; mas era antes de mais 
nada um independente, um 
solitário; desejava um go
verno que fosse “como um 
coche que pagamos e que 
deve nos levar, não onde ele 
quer, mas onde nós preten
demos ir”. Devido aos seus 
escritos possuía inúmeros 
inimigos e, de caráter difícil, 
era odiado por seus servido
res. Morreu assassinado.

Cournot (Antoine 
Augustin)

Economista e matemático 
francês (Gray, 1801 — Pa
ris, 1877), pioneiro da eco
nomia matemática. Foi pro
fessor e administrador de di
versas universidades e aca
demias. Foi o primeiro eco
nomista que, com um co
nhecimento profundo das 
duas matérias, aplicou a

matemática nas questões 
econômicas. Suas “Resear- 
ches into the Mathematical 
Principies of the Theory of 
Wealth” foram publicadas 
em 1838. Os fundamentos do 
tratamento matemático das 
questões econômicas lança
dos por Cournot forneceram 
as bases para as pesquisas 
dos economistas posteriores. 
Preocupava-se principalmente 
com a análise do equilíbrio 
do mercado, baseando-se na 
suposição de que os partici
pantes do processo de trocas 
são produtores ou mercado
res cujo objetivo é obter o 
lucro máximo; portanto, 
Cournot ignorou o conceito 
de utilidade. Suas contribui
ções mais importantes foram 
suas discussões das funções 
de oferta e procura, e do 
estabelecimento do equilíbrio 
sob condições de monopólio, 
duopólio e competição per
feita; sua análise das altera
ções das tarifas, que tratava 
como mudanças no custo da 
produção; e sua discussão 
dos problemas do comércio 
internacional. Apesar de 
suas contribuições principais 
serem no campo econômico- 
matemático, foi também um 
filósofo.

Courteline (George)

Escritor francês (Tours, 
1858 — Paris, 1929). Após 
ficar conhecido por suas sá
tiras da vida militar (“Les 
Gaietés de l’Escadron”, 
1886; “Le Train de 8 h”, 
1888; “Lidoire”, 1891), é 
sua experiência de funcioná
rio público que utiliza em 
“Messieurs les Ronds-de- 
Cuir” - (1893). Mas deve sua 
celebridade sobretudo às co
médias curtas: “Boubouro- 
che” (1893, sua obra-prima), 
“Un Client Serieux” (1897), 
“Le Commissaire est un Bon 
Enfant” (1899), “Le Gendar
me sans Pitié” (1899), “Arti
cle 330” (1900), “Les Balan
ces” (1901), etc. Elegeu-se 
membro da Academia Gon- 
court em 1926.



Cousin (Victor)

Filósofo francês (Paris, 
1792 — Cannes, 1867). Após 
estudos secundários brilhan
tes, cursou a Escola Normal 
Superior onde, em apenas 
dois anos, substituiu o pro
fessor de literatura grega. 
Em 1810 conheceu o pensa
dor francês La Rominguière, 
cuja influência foi decisiva 
em sua vida, pois o introdu
ziu na filosofia, que pratica
mente não era ensinada nos 
liceus imperiais. A partir de
1813, Cousin foi nomeado 
conferencista de filosofia da 
Escola Normal. Neste perío
do foi influenciado por 
Maine de Biran e iniciou 
suas leituras de Kant. Em
1817 vai a Heidelberg, Ale
manha, onde cònheceu He- 
gel; no ano seguinte passou 
um mês em Munique fre
qüentando Schelling e Jaco- 
bi; esses contatos com os 
representantes da filosofi^ 
alemã encaminharam seu 
pensamento espiritualista pa
ra o ecletismo, que se tor
naria sua característica prin
cipal. Em 1820, foi-lhe reti
rada a cátedra devido às 
idéias liberais que defendia. 
Iniciou então suas grandes 
edições sobre Descartes e 
Proclus (que continuaria 
mais tarde com as de Abe
lardo e Maine de Biran) e 
sua tradução de Platão. Em 
1824, empreendeu outra 
viagem à Alemanha, onde 
foi preso por suspeita de 
carbonarismo. Encarcerado 
por seis meses, dedicou-se à 
leitura de Kant, Fichte, Ja- 
cobi; foi solto por interven
ção de Hegel. Quando de seu 
retorno para a França, foi 
nomeado (1828) catedrático 
de história da filosofia na 
Sorbonne; no ano seguinte, 
iniciou a publicação de seus 
“Fragments Philosophiques”, 
e, em 1829, “Histoire de la 
Philosophie Moderne”. Sua 
doutrina, o “ecletismo” (que 
se encontra em seu melhor 
livro, “Du Vrai, Du Beau et

Du Bien”, 1837), pretende 
emprestar de cada sistema 
filosófico o que este tem de 
mais válido. Mas nesses cri
térios de escolha e em suas 
linhas gerais, resta um pen
samento mais vago do que 
coerente, cuja qualidade 
principal é acentuar o as
pecto histórico dos filósofos. 
Após a revolução de 1830, 
Cousin foi nomeado conse
lheiro de Estado, par de 
França, diretor da Escola 
Normal, membro do Conse
lho Real da Universidade. 
Foi eleito membro da Acade
mia Francesa e da Academia 
das Inscrições.

Coutinho (João 
Pereira Ramos de Azevedo)

Historiador brasileiro (Mara- 
picu, RJ, 1722 — Lisboa, 
1799). Formou-se em Câno
nes pela Universidade de 
Coimbra, ensinando depois 
na mesma. Foi desembarga
dor da Relação da Bahia, de
pois do Porto, procurador 
da Coroa, membro da Pro
vidência Literária (junta 
criada para reformar a Uni
versidade de Coimbra), guar- 
da-mor dos arquivos da 
Torre do Tombo, desembar
gador do Paço, deputado da 
mesa prioral do Crato; foi 
ainda juiz conservador ge
ral. Publicou em 1722 o 
“Compêndio Histórico do 
Estado da Universidade de 
Coimbra”, ajudado nesta 
obra por seu irmão Francisco 
de Lemos de Farias. Escre
veu ainda “Estatutos da Uni
versidade de Coimbra” 
(1773) e “Parecer”, dirigido 
a Dona Maria I em defesa 
do marquês de Pombal.

Coutinho (José Lino)

Político brasileiro (Salvador, 
BA, 1784 — id., c. 1836). 
Formado em medicina pela 
Universidade de Coimbra, 
foi professor de patologia. 
Participou de uma junta go
vernamental da Bahia (1821) 
como deputado-geral. Depu
tado nas cortes constituin
tes de Lisboa, foi defensor da 
independência do Brasil. 
Deixou Portugal, refugiando- 
se na Inglaterra. Foi um dos 
signatários do manifesto de 
Falmouth (1822). Deputado- 
geral (1826/33 e 1834/36), 
revelou-se um orador de 
grande eloqüência. Oponente 
de Dom Pedro I, contribuiu 
para sua abdicação. Ministro 
do Império (1831/32) no pri
meiro ministério da regência 
permanente, dedicou-se à 
reorganização do ensino nas 
faculdades de direito de São 
Paulo e Olinda. Escreveu 
algumas poesias (entre as

quais “A Sensitiva”) e so
bretudo obras científicas.

Coutinho (Vasco 
Fernandes)

Fidalgo português (século 
XVI — Espírito Santo, 
1560). Serviu nas índias, sen
do depois donatário de uma 
das capitanias em que Dom 
João III dividira o Brasil. A 
terra ia da ponta de Itaba- 
poana à margem sul do rio 
Mucuri, onde chegou com 
pouco mais de cinqüenta co
lonos e fundou a vila de Es
pírito Santo, nome que se 
estenderia a toda sua capita
nia e posteriormente ao Es
tado. Após pacificar os ín
dios, dedicou-se à tarefa de 
enriquecer e fazer prosperar 
a capitania. Mas desordens 
provocadas pelos colonos 
obrigaram-no a pedir ajuda 
à capitania de São Vicente. 
Apesar de abafadas inicial
mente, as desordens logo re
começaram. Desiludido, ab
dicou da capitania em 1560, 
morrendo pouco depois.

Couto (Diogo do)

Historiador português (Lis
boa, 1542 — Goa, 1616). Seu 
pai, sagrado cavaleiro em 
Túnis, estava no séquito do 
Infante Luís, filho de Dom 
Manuel. Aos dez anos, Cou
to foi admitido na corte, 
onde fez sua aprendizagem. 
Freqüentou os colégios dos 
jesuítas em Lisboa, o 
Colégio de Santo Antônio, 
onde recebeu ensinamento 
dos professores mais emi
nentes da época, entre os 
quais o gramático Manuel 
Álvares. Mais tarde, no mos
teiro de Benfica, perto de 
Lisboa, foi Frei Bartolomeu 
dos Mártires, uma das maio
res personalidades do mundo 
eclesiástico e literário, que 
lhe ensinou filosofia. Retor
nando à corte do Infante, 
seu protetor, passou para o 
palácio real quando da mor
te deste (1555) como adido 
ao serviço pessoal do Rei 
João III. Após a morte de 
seu pai, em 1559, decidiu 
tentar fortuna nas índias:
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por três anos serviu como 
simples soldado. Deixou o 
Oriente a serviço do vice- 
rei demissionário Dom An- 
tão de Noronha (1569), pas
sando um inverno em M o
çambique. Aqui encontrou-se 
com Camões, que estava na 
miséria. Empreendeu um co
mentário de “Os Lusíadas”, 
que interrompeu no quarto 
ou quinto canto; facilitou o 
retorno do poeta (1570) a 
Portugal. Após apresentar 
seu relatório ao soberano, 
Couto voltou imediatamente 
às índias, agora para sem- 
p*e.< Viveu a maior parte do 
tempo em Goa, dedicando-se 
às pesquisas que forneceriam 
o material para suas “Déca
das Asiáticas”, destinadas a 
continuar as de João de 
Barros. A redação desta 
obra lhe fora confiada por 
Filipe II da Espanha, que se 
tornara também rei de Por
tugal.

Couto (Rui Ribeiro)

Diplomata e escritor brasi
leiro (Santos, SP, 1898 — 
Paris, 1963). Estudou na Es
cola de Comércio José Bo
nifácio, em Santos, onde tam
bém publicou seus primeiros 
versos, aos quinze anos de 
idade. Foi por ocasião dos 
jogos florais, organizados 
pela Prefeitura Municipal de 
Santos (nos quais obteve o 
primeiro lugar, com “Hino 
à Glória”), que conheceu o 
poeta Paulo Gonçalves, que 
teve sobre ele grande in
fluência. Bachárelou-se pela 
Faculdade de Direito do 
Rio de Janeiro em 1919, 
curso que iniciara em São 
Paulo. Enquanto; cursava a 
faculdade colaborou em 
jornais paulistas e, posterior
mente, cariocas. Tornou-se 
grande amigo do poeta M a
nuel Bandeira. Foi promotor 
público de São Paulo (1924/
25) e Minas Gerais (1926/ 
28). Passou então par’a a 
carreira diplomática, ocupan
do os cargos de: vice-côn
sul em Marselha (1929/31); 
adido em Paris (1932); côn
sul (1932); segundo-secretá- 
rio de legação na Holanda 
(1935/40); primeiro-secretário 
da legação (1942); encarre
gado dos negócios em Lis
boa (1944/46); ministro ple
nipotenciário na Iugoslávia 
(1947); embaixador na Iugos
lávia de 1952 até se aposen
tar ao completar 65 anos. 
Elegeu-se para a Academia 
Brasileira de Letras em
1934. Em 1958, com o livro 
em francês “Le Jour est 
Long”, venceu o prêmio in
ternacional de poesia, em 
Paris. Algumas de suas 
obras poéticas são: “O Jar

dim das Confidências” 
(1921, SP); “Poemetos de 
Ternura e Melancolia” (1924, 
SP); “Um Homem na Mul
tidão” (1926); “Noroeste e 
Alguns Poemas do Brasil” 
(1932, SP); etc. Um de seus 
muitos contos, “Baianinha e 
Outras Mulheres”, foi pre
miado pela Academia Brasi
leira de Letras, em 1928.

Couto de Magalhães 
(José Vieira)

Político, mililar e escritor 
brasileiro (Diamantina, MG,
1837 — Rio de Janeiro, GB, 
1898). Bàcharelou-se pela 
Faculdade de Direito de São 
Paulo e foi conselheiro de 
Estado. Deputado-geral por 
Goiás e Mato Grosso, foi 
secretário do governo de 
Minas Gerais (1860/61) e 
presidente das províncias 
de Goiás (1861/64), Pará 
(1865/66), Mato Grosso 
(1866/68) e São Paulo 
(1889). Quando ocupou a 
presidência de Goiás, orga
nizou a navegação dos rios 
Tocantins e Araguaia, fun
dou a companhia do mes
mo nome e o Colégio Santa 
Isabel para crianças indíge
nas. Foi um dos mais im
portantes colaboradores na 
expulsão dos paraguaios do 
território brasileiro. Após a 
proclamação da República 
retirou-se da vida política; 
posteriormente ocupou o 
cargo de presidente do Clu
be dos Oficiais Honorários, 
do Exército e foi diretor do 
Banco de São Paulo. Entre 
suas obras, estão: “Teses e 
Dissertação” (1860); “Os 
Goianenses” (1860); “Dezoi 
to Mil Milhas do Interior 
do Brasil” (1872).

Cowper (William)

Poeta inglês (Great Ber- 
khampstead, Hertfordshire, 
1731 East Dereham, N or
folk, 1800). Desde criança 
sofria de melancolia profun
da. Em 1763 teve uma pri
meira crise de loucura du
rante a qual tentou se ma
tar para não prestar um

exame. Internado num asi
lo de loucos, compôs “Li
nes Written during a Pe- 
riod of Insanity”, que revela 
sua sensibilidade e seu hor
ror da morte, do pecado, da 
danação. A partir de 1765, 
viveu com seu amigo, o re
verendo Unwin, depois com 
a viúva deste, que dele cui
dou e o incentivou a escre
ver. Durante esse período o 
pastor da cidade incitou-o a 
práticas religiosas que fize
ram renascer sua obsessão. 
Em 1773, teve noyo ataque 
de loucura que durou três 
anos, após o qual escreveu 
as “Olney Hymns” (1779) e, 
em 1782, um volume con
tendo, entre outras, as sá
tiras “Table Talk”. Teve por 
Lady Austin grande amiza
de, e esta lhe inspirou “The 
Entertaining and Facetious 
History of John Gilpin” e 
“Devoir”. Nessa última obra 
há tendências românticas. De
1784 a 1791, Cowper tra
balhou numa tradução da 
“Ilíada” e da “Odisséia”, 
atribuídas a Homero. Atacado 
em 1794 pelo mal, o poeta 
morreu após cinco anos de 
sofrimento, do qual a obra 
“The Castaway” é testemu
nha: poema impregnado de 
angústia e terror metafísico.

Crabbe (George)

Escritor inglês (Aldeburgh, 
Suffolk, 1754 — Trown- 
bridge, Wiltshire, 1832). 
Autodidata e de origem hu
milde, publicou anonima
mente um primeiro ensaio, 
“Inebriety” (1775), e um 
pequeno poema, “The Li- 
brary” (1781). Entrou para 
a igreja anglicana e, em 
1782, tornou-se capelão do 
duque de Rutland. Em 1814, 
após ter perdido sua esposa 
e cinco filhos, estabeleceu-se 
em Trownbridge, tornando- 
se amigo do escritor Walter 
Scott. Crabbe tornou-se co
nhecido inicialmente por um 
poema, “The Village” (1783), 
no qual reagia contra a pin
tura idílica do campo ex
pressa por Goldsmith. Ape
sar do pessimismo e do es
pírito de reivindicação so
cial que inspiraram esse poe
ma, Crabbe não se afastou, 
quanto à forma, da lingua
gem convencional' da escola 
de Pope. O sombrio realis
mo de Crabbe acentua-se 
ainda mais em “The News- 
paper” (1785) e na crônica 
“The Parish Register” (1807). 
Escreveu ainda, entre ou
tros, “Tales in Verse” (1812), 
“Tales of the Hall” (1819). 
Descreveu com muito senti
mento e realismo a vida 
rude do pescador e do cam
ponês inglês.



Craig (Edward Gordon)

Diretor, cenógrafo e teórico 
teatral inglês (Harpenden, 
1872 — Vence, 1966). Filho* 
da atriz Ellen Terry e do 
arquiteto E. W. Godwin. En
tre 1889/97, Craig foi o 
membro mais jovem da 
Companhia Lyceum Theatre, 
de Sir Henry Irwin, Lon
dres, da qual sua mãe era 
estrela. Seus primeiros dese
nhos para o palco do Ly
ceum atacavam o falso rea
lismo dos cenários pintados 
tradicionais. Suas primeiras 
produções (1900/03) reve
lam sua ênfase nos desenhos 
plásticos simplificados e no 
uso de cortinas, biombos e 
iluminação abstrata. As ino
vações de Craig consegui
ram-lhe, além do sucesso, o 
apoio do Conde Harry 
Kessler, lsadora Duncan, 
Otto Brahm, etc. Em 1905, 
publicou “The Art of the 
Theatre”, na qual apresen
tou suas teorias a respeito 
de encenações. Morou na 
Itália, onde, em Florença, em 
1906, editou e publicou “The 
Mask”, revista internacional 
dedicada por muitos anos ao 
novo movimento teatral e 
que continha muitos de seus 
ensaios e ilustrações. Fun
dou também escolas de tea
tro (1912/14). Após ter dei
xado a Inglaterra, alguns de 
seus mais importantes traba
lhos de produção foram: 
“Rosmersholm”, para Eleo- 
nora Duse (Florença, 1906), 
“Hamlet”, para Stanislavsky 
no Teatro de Arte de Mos
cou (1912), etc. Durante a 
Segunda Guerra Mundial 
continuou suas pesquisas tea
trais em Paris sob ocupação 
alemã, indo depois para o sul 
do país. Craig foi o primeiro 
esteta de teatro que definiu, 
em termos mais rigorosos, o 
encenador moderno. Mais do 
que as próprias produções, 
seus escritos e desenhos in
fluenciaram profundamente o 
curso do teatro europeu e 
americano do século XX.

Cramer (Gabriel)

Matemático suíço (Genebra, 
1704 — Nímes, 1752). Foi

professor de matemática e 
filosofia em Genebra. Escre
veu o tratado “Introduction 
à 1’Analyse des Courbes 
Algébriques”, no qual desen
volveu a teoria das curvas 
algébricas em relação ao es
tudo das suas singularidades. 
É também devida a ele a 
“Regra de Cramer”.

Cranach (Lucas, o Velho)

Pintor alemão (Kronach, per
to de Bamberg, 1472 — Wei- 
mar, 1553). Com seu pai, 
também pintor, iniciou os 
estudos. Posteriormente é 
provável que tenha freqüen
tado os ateliers de Dürer e 
Altdorfer. Em 1503 encon
trava-se em Viena, onde pin
tou os retratos dos humanis
tas “Reuss” e “Cuspian”. Já 
considerado nessa época co
mo um mestre da pintura, 
foi chamado (1504) para 
Wittenberg à corte do elei
tor de Saxe, Frederico, o 
Sábio. Serviria sucessivamen
te, com uma fidelidade exem
plar, três eleitores: Frederi
co, o Sábio, que morreu em 
1525, João, o Constante, até 
1532, e finalmente João Fre
derico, o Magnífico, que 
acompanharia no cativeiro 
de Augsburgo (1550), após 
a desastrosa batalha de Mühl- 
berg, na qual o eleitor foi 
derrotado e aprisionado pelo 
imperador. Tornou-se chefe 
de um atelier muito impor
tante, cuja marca distintiva 
era um dragão alado. Muito 
religioso, tornou-se ardente 
partidário de Lutero. Entre 
as obras mais famosas de 
Cranach, além do retrato de 
Lutero e dos príncipes de 
Saxe, estão: “A Crucifixão” 
(1503, Munique), “O Descan
so Durante a Fuga para o 
Egito” (1504), “O Retábulo 
de Santa Catarina” (1506), 
“Vênus e o Amor” (1509, 
Leningrado).

Crane (Harold Hart)

Poeta americano (Garretts- 
ville, Ohio, 1899 — ao largo

de Cuba, 1932). Seus pais 
se divorciaram pouco antes 
de ele completar dez anos, 
marcando-o profundamente. 
Foi na ilha de Pines, sul de 
Cuba, onde seu avô mater
no tinha uma propriedade, 
que aos dezessete anos des
cobriu a natureza bela e 
selvagem que despertaria 
seu talento. No ano seguin
te encontrav(a-se em Nova 
York cursando a universi
dade e freqiientando os gru
pos literárioá da “Little Re- 
view”, “Seven Arts”. Quan
do da entrada dos EUA na 
Guerra, abandonou os estu
dos, trabalhando como ope
rário numa fábrica de muni
ções, entre as máquinas que 
amava. Em vão seu pai ten
tou associá-lo aos seus ne
gócios comerciais; Crane aca
bou rompendo com ele em 
1920. Homossexual e alcoó
latra, nunca perdeu a cons
ciência do próprio valor. Em 
1926 publicou seu primeiro 
volume de versos, “Constru
ções Brancas”, e, quatro 
anos depois, “A Ponte”, seu 
maior poema, no qual quis 
cantar o mito da técnica, o 
símbolo que unia o visível 
ao invisível. Mas, devido à 
doença e ao desespero, não 
atingiu seu objetivo. Ao re
tornar de uma viagem ao 
México, Crane suicidou-se 
jogando-se do navio.

Crane (Stephen)

Escritor americano (Newark, 
Nova Jersey, 1871 — Baden- 
Weiler, Alemanha, 1900). 
Décimo-quarto filho de um 
eminente pastor protestante 
de antiga ascendência ame
ricana. “O medo”, escreveu 
um de seus biógrafos, “do
minava o espírito dessa 
criança”, e foi por medo 
que o jovem escritor se re
fugiou na crônica. Desde 
cedo, para se manter, Ste
phen Crane colaborou em 
diversos jornais. Viveu al
guns anos entre jovens artis
tas num bairro pobre de 
Nova York, que descreveria 
em “Maggie, une Filie de 
Rue”, escrito no estilo im
pressionista. Em 1895, publi-
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cou um volume de versos: 
“The Black Riders”, no gosto 
que iria prevalecer no iní
cio do século XX. Escreveu 
ainda “A Conquista da Co
ragem”, descrição das im
pressões de um jovem que 
passara pelo batismo do fogo. 
Todas as outras obras de 
Crane têm por ponto de par
tida experiências pessoais, 
como a coleção de novelas 
“The Third Violet” (1897). 
Nos últimos anos de sua 
vida, já com a saúde mi
nada pela tuberculose, foi 
correspondente de guerra na 
Grécia e em Cuba.

Cranmer (Thomas)

Reformador e bispo anglica
no (Aslacton, Nottingham, 
1489 — Oxford, 1556). Estu
dou em Cambridge, onde 
ensinou teologia. Participou 
ativamente da vida política 
e religiosa de sua época, e 
muito lhe deve a Igreja An
glicana pela sua formação. 
Pouco depois de ser nomea
do arcebispo de Canterbu- 
ry, nomeação esta ratificada 
pelo Papa Clemente VII, in
validou publicamente seu ju
ramento de fidelidade. Como 
Henrique V III desejava a 
anulação de seu casamento 
com Catarina de Aragão, 
Cranmer estabeleceu um pro
cesso “ad hoc”, e anulou o 
casamento. A seguir viu-se 
sempre envolvido nos pro
blemas matrimoniais do rei. 
Homem extremamente hábil, 
conseguiu salvar-se apesar de 
acusado três vezes de here
sia. Após a morte de Hen
rique VIII, integrou o Con
selho de Regência de Eduar
do VI. Participou de um 
complô contra Maria Tudor 
em favor de Jane Grey; foi 
descoberto, preso e conde
nado à fogueira por heresia. 
Deve-se a Cranmer o “Livro 
da Oração em Comum”, re
digido em 1549, num inglês 
onde estão perfeitamente 
amalgamados os elementos 
anglo-saxões e franceses da 
língua, e onde a solenidade 
do texto está em harmonia 
com a linguagem corrente. 
É também a Cranmer que 
se deve a edição inglesa da 
Bíblia, à qual ele mesmo cha
mou de “Grande Bíblia” e 
que só foi publicada em 1579.

Crashaw (Richard)

Poeta inglês (Londres, c. 
1612 — Loreto, Itália, 1649). 
Filho de um ministro puri
tano, estudou na escola de 
Charterhouse, onde Robert 
Brooke o guiou em suas pri
meiras tentativas poéticas. 
Foi admitido como “pensio

nista” em Cambridge, onde 
passou para a direção de 
Benjamin Laney, ao qual de
dicaria “Epigramas Sagra
dos”. Ordenou-se padre após 
ter sido iniciado na vida re
ligiosa por Nicholas Ferrar. 
Sua primeira coleção de poe
mas, “Steps to the Temple”, 
revela a influência, de Geor- 
ge Herbert. Em 1644, as 
duas Câmaras do Parlamen
to ordenaram a submissão 
da Universidade de Cam
bridge ao juramento do “So- 
lemn League and Covenant”, 
pelo qual ou aderiam à re
volução puritana ou eram 
expulsos. Crashaw, que se 
encontrava na Holanda, após 
ver a ruína do anglicanismo, 
converteu-se em 1646 ao ca
tolicismo para o qual ten
dia há muito tempo. O me
lhor de sua poesia barroca, 
cheia de fantasia mas im
pregnada de sentimento reli
gioso, se encontra em “Steps 
to the Temple and Delights 
of the Muses” (1646/48).

Crasso (Marco Licínio)

Político e general romano 
(?, 114 a.C. — perto de 
Carrhae, na Ásia Menor, 53 
a.C.). Partidário de Sila, co
meçou a acumular sua for
tuna imensa às custas das 
vítimas das proscrições. Foi 
pretor, em 71 a.C., vencendo 
Espártaco no mesmo ano, e 
cônsul em 70 a.C. Ligado a 
Pompeu e César, formou 
com estes, em 60 a.C., o 
primeiro triunvirato; fez-se 
nomear governador da Síria 
por cinco anos, em 55 a.C. 
Ávido de glória militar, con
duziu com muita imprudên
cia uma campanha contra os 
partas e, após ter obtido 
alguns sucessos, foi total
mente derrotado em Carrhae, 
por Surena.

Crátinos de Atenas

Poeta grego (Atenas, 520/ 
515 a.C. — ?, c. 423 a.C.). 
Segundo a tradição, teria 
escrito 21 comédias, mas 28 
títulos chegaram até nós, 
dos quais mais de um foram- 
lhe erroneamente atribuídos 
depois da antiguidade. Se
gundo Suidas, Crátinos teve 
nove vitórias durante sua 
carreira: seis nos jogos Dio
nisíacos, três nos Leneanos, 
a primeira em 453 a.C. — 
tinha então mais de sessen
ta anos — e a última em 
423 a.C. Foi poeta inspira
do, muito audacioso em seus 
ataques a Péricles e Aspásio 
(era partidário de Cimon), 
violento em suas sátiras, ás
pero em suas críticas e se
vero em seus julgamentos.

É considerado o primeiro 
poeta a dar à comédia uma 
verdadeira dignidade literá
ria. Aristófanes, em “Os Ca
valheiros”, testemunha o fa
vor que Crátinos gozava en
tre o público ateniense e, 
especialmente, entre comedió- 
grafos gregos da geração 
posterior. Em 424 a.C., foi 
acusado por Aristófanes, seu 
jovem rival, de ter vagueado 
pelas ruas da cidade como 
um velho bêbado sempre 
“morto de sede”, suscitando 
a piedade dos atenienses. 
Crátinos vingou-se no ano 
seguinte escrevendo “A Bi
lha”, na qual dizià que 
“quem bebe água não cria 
nunca coisas belas” e que o 
vinho é útil ao autor cômi
co. Defendeu-se com tal ar
dor e impetuosidade que os 
atenienses deram-lhe o pri
meiro prêmio, enquanto que 
Aristófanes teve que se con
tentar com o terceiro.

Crébillon (Claude 
Prosper Jolyot de)

Escritor francês (Paris, 1707
— id., 1777), filho do homô
nimo poeta trágico. Estudou 
no Liceu Louis-le-Grand e 
uniu-se a um grupo de jo
vens aristocratas que edita
vam uma coleção satírica, 
“L’Académie de ces Mes
sieurs”, para a qual escreveu 
seus primeiros ensaios. Mas, 
rapidamente, encaminhou-se 
para o romance licencioso, 
gênero que então fazia 
sucesso. Em um de seus ro
mances, “L’Écumoire” ou 
“Tanzaï et Néardané” (1732), 
alusões por demais visíveis 
à bula papal “Unigenitus” e 
a personagens da vida con
temporânea fizeram com 
que fosse preso. O “Le 
Sopha”, cuja personagem 
central — um grotesco sul
tão — foi identificada com 
Luís XV, valeu-lhe cinco 
anos de exílio. Mas o sucesso 
era tal que retornou e foi,



como seu pai, a despeito de 
sua “especialização”, nomea
do censor da biblioteca e en
carregado de velar pela mo
ralidade das obras. Grande 
parte do sucesso de seus ro
mances devia-se não somente 
ao tom licencioso mas tam
bém às inúmeras alusões a 
figuras da época, hoje in
compreensíveis». Após “Les 
Amours de Zeokimisul, Roi 
des Kofirans” (1746), nos 
quais descreveu sob pseudô
nimo os amores de Luís XV, 
Crébillon renunciou ao to
que de orientalismo que 
usava constantemente, con
tentando-se em pintar a sen
sualidade de Paris da época. 
Entre essas: “Ah! Quel Con
te!” (1754), “La Nuit et le 
Moment” (1755), “Le Hasard 
du Coin du Feu” (1763).

Crébillon (Prosper 
Jolyot de)

Poeta trágico francês (Dijon, 
1674 — Paris, 1762). For
mou-se em direito em Dijon 
e a seguir empregou-se com 
um procurador parisiense, 
que o incentivou a escrever. 
Sua primeira peça, a tragé
dia “La Mort des Enfants 
de Brutus”, foi um fracasso; 
“Idomenée” (1705) teve um 
pouco mais de sucesso; final
mente, com “Atrée et 
Thyeste” (1707), Crébillon 
afirmou sua inclinação para 
o terror, que seria sua carac
terística. Em 1711 escreveu 
“Rhadamiste et Zénobie”, 
sua melhor obra, que teve 
êxito considerável até a 
época romântica. Seguiram-se 
“Xerxés” (1714), “Sémira- 
mis”, sem a mesma reper
cussão. Como conseqüência, 
Crébillon isolou-se da socie
dade por nove anos. Ines
peradamente foi eleito para 
a Academia Francesa.

Cremona (Luigi)

Matemático e pedagogo ita
liano (Pavia, 1830 — Roma, 
1903). Formado em engenha
ria civil e arquitetura, foi 
professor na Universidade de 
Bolonha, na Escola Politéc
nica de Milão & na Escola 
dos Engenheiros de Roma, 
da qual se tornou diretor. 
Foi um dos maiores artífices 
do renascimento dos estudos 
geométricos na Itáíia, tanto 
por ter introduzido na Itália 
os mais recentes progressos 
conseguidos no campo da 
geometria na França, Alema
nha e Inglaterra, como tam
bém por ter feito ele próprio 
notáveis pesquisas originais. 
Deve-se também a ele gran
de parte da reforma do en
sino da matemática nas es
colas secundárias’ e superio
res italianas, nas quais fez 
incluir a estática e a geome
tria projetiva. Foi célebre 
também pela lucidez e 
elegância da exposição tanto 
das aulas como dos escritos. 
Senador do reino, ocupou — 
somente por alguns dias — 
o cargo de ministro da Ins
trução em 1898. Obteve por 
duas vezes o prêmio Steiner 
da Academia de Ciências de 
Berlim. Dedicou duas im
portantes teses ao estudo 
das transformações geomé
tricas das curvas planas, que, 
devido a ele, chamam-se 
“transformações cremonia- 
nas”. Entre seus escritos 
científicos estão:. “Introdu- 
zione ad una Teoria Geome- 
trica delle Curve Piane” ; 
“Preliminari di una Teoria 
Geometrica delle Superfici” ; 
“Sopra una Transformazione 
Birazionale dei Sesto Gra
do”.

Creso

Rei da Lídia (século VI 
a.C.); último soberano, que 
reinou de 561 a.C. a 546 a.C. 
Filho de Aliato, conquistou 
a Panfila, a Mísia e a F ri
gia até o Halis. Era célebre 
pela riqueza e sua corte, em 
Sardes, era um centro de 
filósofos e poetas. Quando 
Sólon foi visitá-lo, Creso 
mostrou-lhe com um orgu
lho inocente seus palácios e 
tesouros, recebendo a se
guinte advertência do sábio 
ateniense: “Não chamemos 
ninguém feliz até sua mor
te”. De fato, tendo-se aliado 
aos assírios contra Ciro, 
Creso foi derrotado na ba
talha de Timbre, sitiado em 
Sardes, perdendo seu trono 
(546 a.C.). Condenado por 
Ciro a morrer queimado vi
vo, gritou diante de seu car
rasco: “ó  Sólon, Sólon!”

Ciro pediu-lhe a explicação 
dessa exclamação e, atingido 
também por essa instabilida
de das coisas humanas, in
dultou Creso e o hospedou 
amigavelmente.

Crespo (Antônio 
Cândido Gonçalves)

Poeta luso-brasileiro (Rio de 
Janeiro, GB, 1846 — Lisboa, 
1883). Filho de um portu
guês radicado no Brasil « 
de uma mestiça, iniciou seus 
estudos no Rio aos oito anos. 
Devido à sua saúde precária 
foi enviado pelo pai em
1860 para Portugal. Fixou-se 
(1870) em Coimbra, onde 
cursou a faculdade de di
reito, freqüentando os meios 
intelectuais e colaborando na 
revista infantil “Folha”. Ca
sou-se em 1874 com a escri
tora Maria Amália Vaz de 
Carvalho. Após formado, na
turalizou-se português e ins- 
talou-se com sua esposa em 
Lisboa, continuando a tra
balhar em jornais. Em 1879 
foi eleito deputado por Goa, 
na índia (reeleito em 1882/
84). Dirigiu o “Diário da 
Câmara” e elegeu-se mem
bro da Academia Real das 
Ciências de Lisboa.

Crisipo

Filósofo estóico grego (Soles 
ou Tarse, Cilicia, c. 280 
a.C. — Atenas, c. 208 a.C.). 
Discípulo de Cleanto, gozou 
de uma reputação de dialé
tico sutil e apurado. Atacou 
ardorosamente os inimigos 
das doutrinas do Pórtico, e 
principalmente os acadêmi
cos. Quando da morte de 
Cleanto, tomou a direção de 
“Stoa” (232), alcançando en
tão uma reputação compará
vel à de Zenão, o fundador 
da escola. A Crisipo se deve 
a sistematização e propaga
ção do estoicismo. Parece

Cranmer, Thomas 
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ter escrito mais de setecen
tos livros, dos quais só al
guns fragmentos chegaram 
até nós. Seu sistema foi uma 
espécie de panteísmo natura
lizado; a liberdade desapa
rece num mundo no qual 
predomina a lei da fatali
dade. Sua moral é pura e 
elevada; a razão deve go
vernar a vida e colocar o 
sábio acima das paixões, dos 
padecimentos e de suas ale
grias; a felicidade se encon
tra na própria independênciá.

Crisóstomo (São João)

Padre da Igreja do Oriente 
(Antioquia, c. 344/47 — 
Comane, Capadócia, 407). 
Filho de um alto funcionário 
do império, pertencia a uma 
família cristã, mas segundo 
o uso da época só recebeu o 
batismo quando atingiu a 
idade adulta (367 ou 370). 
Recebeu uma excelente edu
cação clássica sob a dire
ção de um dos melhores 
mestres da época, o reitor 
Libanios. Desde cedo atraí
do pelo ascetismo, procurou 
a solidão nas montanhas 
próximas de Antioquia, ini
cialmente como cenobita 
(374/78), depois como ana
coreta (378/80), e dedicou-se 
a penitências que lhe mina
ram a saúde para sempre. 
Retornou para Antioquia, 
onde foi ordenado diácono 
(381), depois padre (386), e 
foi investido pelo Bispo Fia- 
viano no cargo de pregador. 
Impôs-se imediatamente pelo 
dom de orador que lhe valeu 
(a partir do século VIII) o 
sobrenome de “Crisóstomo” 
(“Boca de Ouro”). Êm 398 
foi nomeado patriarca de 
Constantinopla, continuou a 
viver como um monge aus
tero, reformou os abusos, 
não hesitou em denunciar a 
conduta do Ministro Eutro- 
pio e da Imperatriz Eudó- 
xia. Esta fez com que ele 
fosse demitido no sínodo de 
Chene (403); exilado e de
pois chamado de volta quan
do de uma revolta popular, 
João Crisóstomo foi depos
to uma segunda vez em 404. 
Foi exilado para Pitionte, 
Cáucaso, mas morreu de 
exaustão durante a viagem. 
A obra de Crisóstomo é a 
mais importante deixada pela 
antiguidade grega cristã. In
clui tratados dogmáticos 
(“Sur le Sacerdoce”, c. 381/
85), escritos sobre a vida 
religiosa (“Contre les Adver- 
sairçs de la Vie Monastique”, 
c. 375/76) e sobretudo obras 
de oratória. João Crisósto
mo foi sobretudo um escri
tor moralista, cuja eloqüên
cia nascia menos de espe

culações teológicas que de 
um profundo conhecimento 
humano.

Crispi (Francesco)
Político italiano (Ribera, per
to de Agrigento, Sicília, 1819
— Nápoles, 1901). Advoga
do em Nápoles, iniciou sua 
carreira como revolucioná
rio radical, participou ativa
mente da revolta da Sicília 
contra os Bourbons em 1848/ 
49 e teve que se refugiar no 
Piemonte, de onde foi ex
pulso (1853) por ser repu
blicano pró-Mazzini. Foi a 
Malta, sendo também expul
so; em Londres, para onde 
se dirigira a seguir, tornou- 
se colaborador próximo de 
Mazzini. Em 1859 retornou 
à Itália, onde teve papel 
preponderante na Expedição 
dos Mil, com Garibaldi; de
sembarcou em Marselha em 
maio de 1860 e tornou-se 
ministro do Interior da Sicí
lia libertada, onde lutou 
contra a união das provín
cias meridionais da Itália à 
monarquia piemontesa. Não 
conseguindo impedir a ane
xação de sua ilha natal ao 
novo reino da Itália, tornou- 
se deputado de extrema es
querda no Parlamento (1861) 
e, durante alguns anos, foi 
chefe do grupo republicano. 
Mas, em 1864, ligou-se à 
casa de Savóia, proclaman
do: “A república nos divi
diria, a monarquia nos une”. 
Essa conversão do antigo 
mazziniano iria contribuir 
bastante para a consolidação 
da monarquia italiana. Cris
pi foi uma das personalida
des dominantes da vida polí
tica italiana até o fim do 
século XIX. Presidente da 
Câmara em 1876, chegou a 
ministro do Interior (dez. 
1877/mar. 1878), cargo que 
teve de deixar devido a uma 
acusação de bigamia que 
provocou um terrível escân
dalo e por pouco liquidava 
sua carreira. Defendeu uma 
política de prestígio exterior, 
de expansão colonial e alian
ça com os impérios centrais 
contra a França. Novamen
te ministro do Interior 
(1887) e primeiro-ministro 
(ag. 1887/fev. 1891, dez. 
1893/mar. 1896). Apoiado pe
lo Rei Humberto I, abando
nado pelos radicais, gover
nou com o apoio da direita. 
Reforçou os laços com a 
Alemanha e a Áustria e ado
tou uma atitude provocadora 
para com a França. Obteve, 
pelo Tratado de Uciali 
(1889), o reconhecimento 
oficial da colonização ita
liana de Eritréia. Crispi foi 
obrigado a se demitir e 
abandonou a vida pública.

Cristina

Rainha da Suécia (Estocol
mo, 1626 — Roma, 1689). 
Última princesa da casa de 
Vasa, era filha de Gustavo 
Adolfo e Maria de Brande
burgo. Tinha seis anos quan
do sucedeu ao pai, morto na 
batalha de Lützen. Durante 
sua minoridade, o governo 
foi exercido por um Conselho 
de Regência cujo chefe era 
o grande chanceler Oxens- 
tierna. Tão inteligente quanto 
bonita, Cristina recebeu uma 
educação viril, que pode ex
plicar numerosas excentrici
dades da sua vida. Colocou- 
se à frente dos negócios do 
reino em 1644 e se fez co
roar “rei” da Suécia em
1650. Sob o reinado de Cris
tina foi assinada a paz de 
Vestfália (1648), que tornou 
a Suécia a principal potência 
do norte. Muito erudita, 
Cristina conseguiu atrair 
para a corte o sábio Descar
tes (1649). Mas os modos 
muito livres da rainha, seu 
gosto pelo luxo, festas e mú
sica, chocavam a Suécia 
protestante. Além disso, 
Cristina sentia-se já atraída 
pelo catolicismo. Vendo-se 
incompreendida, decidiu ab
dicar em favor de seu primo 
Carlos X (Carlos Gustavo) 
(6 de junho de 1654) e dei
xou a Suécia. Viajou através 
da Europa, converteu-se ao 
catolicismo em Bruxelas. 
Uniu-se a Mazarin para tirar 
dos espanhóis o reino de Ná
poles, que desejava deixar 
para um príncipe francês, 
após sua morte. Esse projeto 
não teve êxito. Em 1660, sa
bendo da morte de Carlos X, 
fez uma tentativa de recupe
rar o trono sueco. Depois, 
em 1667, aspirou à Coroa da 
Polônia e finalmente fixou-se 
em Roma. Continuou intro
metendo-se nos grandes ne
gócios de seu tempo; sonhou 
com uma cruzada contra os 
turcos; protegeu os pintores, 
ajudou grandes músicos.



Critolau

Filósofo peripatético grego 
(Fasélide, Lícia, século II 
a.C.). Estudou com Aristão 
de Ceos e provavelmente foi 
seu sucessor na direção da 
escola peripatética. Embai
xador ateniense em Roma 
(156/155 a.C.), juntamente 
com Carnéades e Diógenes, 
sua missão era protestar con
tra a multa de 500 talentos 
imposta à sua cidade. Catão, 
o defensor das tradições ro
manas, conseguiu que o Se
nado os expulsasse da cida
de, alegando que os três re
presentavam uma ameaça aos 
antigos costumes. Defendeu 
còntra os estóicos a cren
ça na eternidade do mun
do e da raça humana, usan
do argumentos parecidos 
com os de Aristóteles e Teo- 
frasto e mantendo a crença 
no éter. N a ética, contudo, 
aproximou-se um pouco do 
ponto de vista dos estóicos; 
por exemplo, definiu o mais 
alto bem com algumas fra
ses tomadas de Zenão; além 
disso, afirmou que o prazer 
em si era um mal e que os 
bens da alma eram mais im
portantes que Os do corpo 
e da fortuna externa.

Croce (Benedetto)

Filósofo, historiador e crítico 
italiano (Pescasseroli, Abru- 
zos, 1866 — Nápoles, 1952). 
Tendo escapado do terremoto 
de Casamicciola (Ischia), que 
matou toda a sua família em 
1883, foi morar com um 
tutor, em Roma, onde estu
dou Direito. Três anos de
pois, já em Nápoles, tornou- 
se membro e depois diretor 
da Sociedade de História 
Nacional, dedicando-se por 
alguns anos somente a traba
lhos eruditos. Desde o co
meço de sua carreira, Croce 
foi um escritor independente; 
sua atividade se desenrolou 
sempre fora dos meios aca
dêmicos oficiais. Em 1903, 
fundou, com Giovanni Gen-

tile, a revista “Crítica”. Co
meçou a se interessar pela 
política e, em 1910, foi elei
to senador. Quando da de
claração da Primeira Guerra 
Mundial (1914), tornou-se 
um neutralista ativo. Em
1920 (após o conflito) foi 
chamado para ocupar a pasta 
da Instrução Pública. De
pois, com a ascensão do fas
cismo, passou para a oposi
ção. Desapareceu da vida po
lítica até a queda do regime, 
quando o partido liberal 
agrupou-se ao seu redor 
(1944/47). Ministro do Es
tado em 1944, seu  ̂ último 
ato público foi obter, em 
Nápoles, a criação de um 
instituto italiano para os es
tudos históricos, para o qual 
forneceu o local e a biblio
teca. Sua doutrina se apre
senta como uma “filosofia 
do espíritò”, fortemente in
fluenciada por Hegel e Vico. 
Entre suas obras filosóficas 
estão: “Estética como Ciên
cia da Expressão” (1902), 
“Filosofia da Prática” (1909). 
Deixou, também, diversas 
obras sobre história local, 
escritos políticos e crítica 
literária.

Crommelynck (Fernand)

Dramaturgo belga de ex
pressão francesa (Bruxelas, 
1885 — Saint-Germain-en- 
Laye, 1970). Desde muito 
jovem apaixonado pelo teatro 
(o pai e um tio eram ato
res), demonstrou certa aver
são aos estudos regulares: 
freqüentou por pouco tempo 
uma escola comunal pari
siense e, já aos doze anos, 
empregou-se com um agen
te de câmbio. Aos catorze 
anos debutou no palco, e 
continuaria sendo ator até o 
dia de seu primeiro grande 
sucesso como autor: “Le 
Cocu Magnifique” (1920). 
Sua primeira peça, “O Es
cultor de Máscaras”, um ato 
em versos, de inspiração 
simbolista, encenada inicial
mente em Moscou (em 
1905), foi depois publicada 
na revista “En Art” e ence
nada de forma definitiva, em 
três atos, no Gymnase, em 
1911. Em 1905, o Théâtre 
du Pare, em Bruxelas, levava 
“Nós não Iremos mais ao 
Bosque”, de Crommelynck. 
Em 1911, no mesmo palco, 
o autor interpretava o papel 
principal de sua peça “O 
Vendedor de Pesares”. “Le 
Cocu Magnifique” (sua obra- 
prima), encenada por Crom
melynck, e interpretada por 
Lugné-Poe, suscitou grande 
interesse em Paris, na Mai- 
son de 1’Oeuvre, em dezem
bro de 1920. Essa “farsa

lírica”, traduzida para diver
sas línguas, é considerada 
uma das obras mais signi
ficativas da literatura teatral 
do entreguerras. Instalado, a 
partir dessa época, em Saint- 
Cloud, Crommelynck havia 
feito representar em Bruxe
las (1918) “Os Amantes Pue
ris”. Seguiram-se “Tripas de 
Ouro”, representada em 1925 
no Théâtre des Champs-Ely
sées, sátira ao capitalismo 
que fez enorme sucesso na 
Rússia. Em 1929, Cromme
lynck recebeu o Prêmio 
Trienal de Literatura D ra
mática. Escreveu também 
“Uma Mulher que Tem o 
Coração Muito Pequeno”, 
apresentada na 1’Oeuvre em 
1934;  ̂ “Calor e Friò”, na 
Comédie des Champs-Ely
sées em 1936, e retomada 
pouco depois com o nome de 
“Leona”.

Cromwell (Oliver)

V. Cromwell, Enciclopédia 
Abril (Vol. III).

Crookes (sir William)

Físico e químico inglês 
(Londres, 1832 — id., 1919). 
Atraído pelas ciências expe
rimentais, estudou no Royal 
College de Química, onde 
se tornou assistente do Pro
fessor A. W. von Hofmann. 
Em 1854 foi destacado para 
o departamento meteorológi
co do observatório Radcliffe, 
em Oxford. No ano seguin
te, passou a lecionar quími
ca em Chester. Casou-se em 
1856, fixando-se definitiva
mente em Londres. Nessa 
época já havia publicado 
diversos artigos em revistas 
especializadas. Mas a fama 
só chegou em 1861, brusca
mente, quando conseguiu 
isolar o tálio. Continuou o 
estudo do comportamento 
desse metal e construiu o ra- 
diômetro. Seu nome está li
gado a trabalhos de nature
zas diversas, destacando-se 
as pesquisas que o levaram 
a conceber a teoria da “ra
diação” ou da “matéria ra
diante”, exposta na “Repul-
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são Resultante da Radiação” 
(1874/79). Recebeu títulos 
de nobre, de presidente de 
diversas sociedades eruditas 
e, finalmente, da Royal So
ciety de Londres (1913/15). 
Foi Prêmio Nobel de Quími
ca em 1907. “Métodos Se
letos de Análise Química” 
(1870) é considerado o tra
balho mais importante de 
sua numerosa obra.

Cros (Charles Hortensius 
Émile)

Poeta e cientista francês 
(Fabrezan, 1842 — Paris 
1888). Estudou filologia e 
medicina. Celebrizou-se com 
descobertas sensacionais, co
mo a síntese artificial das 
pedras preciosas, o princí
pio da fotografia em cores 
e a possibilidade das relações 
interplanetárias. Também se 
atribui a ele o fonógrafo 
(que teria apresentado à Aca
demia de Ciências a 30 de 
abril de 1877, seis meses 
antes da realização de Edi
son). Seus interesses literá
rios e seu temperamento 
boêmio levaram-no a tor
nar-se amigo de Verlaine, 
Rimbaud, Copée, Mérat, e a 
fundar uma agremiação, o 
cenáculo dos “Zutistes”. Seu 
nome permanece especial
mente pelos ‘‘monólogos”, 
onde a lógica do absurdo 
funciona com uma precisão 
impressionante. Foi indicado 
pelos surrealistas como um 
dos seus mais importantes 
precursores.

Cruls (Gastão Luís)

Escritor brasileiro. (Rio de 
Janeiro, GB, 1888 — id.,

1959). Formou-se em medi
cina (1910), conforme os de
sejos do pai (o matemático 
e astrônomo belga Luís 
Cruls), e veio a ser assisten
te do Professor Miguel Cou
to. Participou, como especia
lista em medicina sanitária, 
da expedição do Marechal 
Rondon às Guianas. Sua 
profissão, que o colocara em 
contato com doentes, com a 
vida de hospital, etc., forne
ceu-lhe o material para seus 
primeiros escritos, Foi bi
bliotecário da Universidade 
do então Distrito Federal e, 
depois, chefe dos Serviços 
de Biblioteca da Secretaria 
da Educação, cargo que 
ocupou até a morte. Seus 
primeiros contos, escritos 
sob o pseudônimo de Sérgio 
Spinola, foram publicados 
na “Revista do Brasil”. De
1921 a 1922 participou de 
uma Comissão de Sanea
mento Rural na Paraíba do 
Norte. Descreveu o panora
ma nordestino em “Ao Em
balo da Rede”. Outras obras 
do autor são “Coivara”
(1920); “A Criação e o Cria
dor” (1928).

Cruz (soror Juana Inés de 
la, dita a “Religiosa do 

México”)

Poetisa mexicana (San Mi
guel Nepantle, 1651 — Mé
xico, 1695). Tendo aprendido 
a ler com apenas três anos, 
aos oito compôs uma curta 
loa (poema laudatório) ao 
Sagrado Sacramento. No ano 
seguinte, foi viver,na Cidade 
do México, onde estudou 
latim, dominando a língua 
depois de vinte aulas. A fa
ma de sua capacidade de 
aprendizagem chegou aos 
ouvidos do Vice-Rei Mance- 
ra, que a convidou para a 
corte. Durante um exame 
oral, organizado pelo vice- 
rei, Juana Inés, então com 
dezessete anos, espantou 
quarenta professores com 
seus conhecimentos. Com a 
finalidade de dedicar sua 
vida ao saber, e talvez in
fluenciada por uma desilusão 
amorosa, Juana Inés entrou 
para o Convento de São Je- 
rônimo (1669). Lá reuniu 
uma biblioteca de 40 000 vo
lumes, fez experiências cien
tíficas e escreveu poemas e 
peças de teatro. Tentando re
primir suas atividades esco
lásticas, o bispo de Puebla, 
sob o pseudônimo de Sor 
Filotéia, aconselhou-a a 
concentrar-se nos estudos re
ligiosos. Em sua “Resposta 
a Sor Filotéia”, uma longa 
carta escrita em 1691, ela 
defendeu seu desejo de co

nhecimentos e o caminho 
que escolhera na vida. Mas, 
dois anos depois, desistiu de 
qualquer contato com o 
mundo — assinou uma con
fissão com seu próprio san
gue, vendeu seus livros, ins
trumentos científicos e mu
sicais, distribuiu o dinheiro 
entre os pobres e dedicou 
seu tempo exclusivamente às 
obrigações religiosas. Sua 
poesia lírica, onde avultam 
redondilhas cheias de espon
taneidade, é considerada a 
maior da era colonial da 
América espanhola.

Cruz (Osvaldo Gonçalves)

V. Cruz, Osvaldo, Enciclopé
dia Abril (Vol. III).

Cruz Cano y Olmedilla 
(Ramón de la)

Comediógrafo espanhol (Ma
dri, 1731 — id., 1794). De 
sua infância e juventude, 
sabe-se apenas que aos treze 
anos vivia em Ceuta, onde 
seu pai exercia um cargo 
administrativo. Uma menção 
feita por Olmedilla no pró
logo de uma sua comédia 
musical dá a entender que 
não seguiu estudos regulares. 
Em 1759, foi nomeado ofi
cial terceiro da Contadoria 
de Penas da Câmara, e no 
ano seguinte casou-se com 
Margarita Beatriz de Magán. 
Teve diversos filhos, um dos 
quais foi comandante-geral 
da artilharia espanhola na 
batalha de Bailen. Era pro
tegido pelo duque de Alba 
(que costumava levá-lo em 
suas viagens para Ávila) e 
pelas duquesas de Benavente 
e de Osuna (escreveu diver
sas obras para o teatro pri
vado da primeira). Não 
obstante, parece ter sempre 
vivido em dificuldades finan
ceiras. Apaixonado por lite
ratura e teatro desde a ado
lescência, escreveu a primei
ra décima (estrofe de dez 
versos) com treze anos. Aos


