
Dacier (Anne Lefèvre, 
Madame)

Escritora francesa (Saumur, 
1654 — Paris, 1720). Filha 
do sábio Tanneguy Lefèvre, 
que lhe ensinou com perfei
ção o grego, latim e histó
ria, ainda criança Anne lia 
e comentava as obras de 
Anacreonte, Homero, Terên- 
cio, Calímaco e os trágicos 
gregos. Muito jovem, casou- 
se com um livreiro de Sau
mur e, depois de enviuvar e 
perder a mãe, mudou-se para 
Paris, onde sua fama de mu
lher sábia a havia precedido. 
Em 1674 publicou sua elogia
da edição de Calímaco. Foi 
nomeada pelo duque de 
Montausier membro de um 
conselho de sábios cuja mis
são era rever as edições dos 
clássicos “para uso do del
fim”. Ao casar-se novamente, 
com Andrés Dacier — an
tigo aluno de seu pai —, 
provocou o comentário de 
que “se haviam casado o 
grego e o latim”. Em 1699 
e em 1708 publicou suas 
duas traduções da “Ilíada” 
e da “Odisséia”, que, segun
do Sainte-Beuve, são as que 
dão “uma melhor idéia” de 
Homero, “pois conseguiu no 
conjunto delas dar a impres
são ao mesmo tempo de uma 
certa ingenuidade e grandilo
qüência, como no original”.

Dafijdd ab Gwilym

Poeta gaulês (?, 1340 — ?, 
1400). Seu nome significa 
“Davi, filho de Guilherme” . 
Foi chamado de “O Patriar
ca Gaulês”, título plenamente 
justificadb, tanto pela sua 
existência dedicada ao amor 
ao próximo como pela qua
lidade de sua obra. Na ju
ventude, foi mordomo de 
um parente rico, de cuja fi
lha, Moxfudd, se apaixonou, 
sendo por ela correspondido. 
Mas o pai, que se opunha ao 
namoro, encerrou a filha nu
ma abadia em Anglesey. 
Apesar de alguns críticos 
negarem a autenticidade des
se amor, ele se encontra ex
presso nas 149 poesias (de 
um total conservado de 262) 
dedicadas por Gwilym a 
Moxfudd. Ao que parece, a 
jovem foi obrigada a casar- 
se com um parente velho e 
rico, razão pela qual o poeta 
a induziu a fugir com ele. O 
romântico episódio terminou 
com a captura dos amantes, 
e o poeta, impossibilitado de 
pagar uma multa altíssima, 
foi encarcerado. As gerações 
posteriores consideraram-no o 
maior poeta lírico gaulês. 
Regularizou o método rígido

de versificação conhecido co
mo “arwydd”, símbolo da 
amada, e o “oed”, encon
tro ou reunião dos amantes.

Dagoberto I

Rei da Austrásia e dos fran
cos (? — Saint-Denis, 639). 
Filho mais velho de Clotário 
II, foi feito rei da Austrásia 
por seu pai (c. 623), sob a 
tutela de Arnould, bispo de 
Metz, e de Pepino de Lan- 
den. Quando da morte do 
pai (629), Dagoberto fez-se 
reconhecer rei pelos leudas 
da Nêustria, mas teve de 
ceder a Aquitânia ao seu ir
mão Cariberto. Quando este 
morreu, em 631, retomou 
imediatamente as províncias 
abandonadas. Dagoberto re
constituiu a unidade do reino 
franco, cuja capital estabele
ceu em Paris. Rebaixou a 
aristocracia e adquiriu uma 
reputação de grande justi
ceiro. Rodeado por hábeis 
conselheiros, mantinha uma 
corte que os contemporâneos 
julgaram faustosa e de gran
de prestígio exterior. Subme
teu os gascões revoltados
(637) e impôs sua suserania 
ao chefe bretão Judicael
(638); o imperador bizantino 
assinou com ele um tratado. 
Porém a restauração do po
derio merovíngio era mais apa
rente do que real: sob a 
pressão da aristocracia, D a
goberto foi obrigado a reco
nhecer, a partir de 634, a 
independência da Austrásia, 
nomeando rei seu filho mais 
velho, Sigeberto. Pouco an
tes de morrer deu a Nêus
tria e a Borgonha ao seu 
segundo filho, Clóvis II. 
Essa divisão consumou a 
separação dos francos oci
dentais e dos francos orien
tais. Fundou alguns mostei
ros, mas levou uma vida 
pouco edificante. Após sua 
morte, a monarquia mero- 
víngia entrou em declínio.

Daguerre (Louis Jacques 
Mandé)

Inventor e pintor francês 
(Cormeilles-en-Parisis, Val-

d’Oise, 1787 — Brie-sur-Mar- 
ne, 1851), um dos criadores 
da fotografia. Inicialmente 
dedicou-se à decoração, ao 
teatro, à cenografia, e inven
tou o “diorama”, um tipo 
singular de espetáculo, atra
vés do qual se apresentavam 
ao espectador as mais belas 
vistas do mundo, realizadas 
com a ajuda de uma tela pin
tada e artifícios de ilumina
ção. Pouco depois, conheceu 
Nicéphore Niepce, que se 
dedicava já há algum tempo 
ao estudo de um meio de 
reprodução baseado exclusi
vamente na ação da luz. 
Niepce havia conseguido, des
de 1813, com meios que 
chamava “heliográficos”, re
produzir figuras antes em 
placas de estanho e vidro, 
depois cobre e finalmente 
prata. Daguerre uniu-se a 
êle, mas somente após a 
morte de Niepce conseguiu 
descobrir um processo quí
mico para obter o mesmo 
resultado, que, em sua hon
ra, foi chamado “daguerreó- 
tipo”. Entre as obras de 
Daguerre está “História e 
Descrição dos Processos do 
Daguerreótipo e do Diora
ma” (1839).

Daimler (Gottlieb)

Engenheiro mecânico e in
ventor alemão (Schorndorf, 
Württemberg, 1834 — Canns
tatt, 1900). Freqüentou a 
escola politécnica de Stuttgart 
e trabalhou na Inglaterra e 
Alemanha antes de se tornar 
diretor técnico da Gasmo
torenfabrik Deutz em Colô
nia. Em 1883 fundou, com 
Wilhelm Maybach, uma ofi
cina experimental para a 
construção de motores e au- 
toveículos, e no mesmo ano 
patenteou um de seus pri-



meiros famosos motores a 
explosão, que dava ao veí
culo uma velocidade de 18 
km /h. Aplicou esse engenho 
também a uma bicicleta 
(1885), a um veículo de qua
tro rodas (1886) e a um bar
co (1887). Após ter vendido 
os direitos franceses da pa
tente à firma Panhard-Le- 
vassor, fundou (1890), em 
Cannstatt, a Daimler Moto- 
ren-Geselíschaft, entregando 
a direção da mesma a May- 
bach. A firma se especializou 
em motores para barcos, au
tomóveis e motociclos. Em 
1926 essa firma fundiu-se 
com outra, torriando-se a 
Daimler-Benz Aktiengesells- 
chaft. Daimler foi um dos 
primeiros a usar, como com
bustíveis para seus motores, 
hidrocarbonetos líquidos co
mo a gasolina.

Daladier (Édouard)

Político francês (Carpentras, 
Vaucluse, 1884 — Paris, 
1970). Aluno de Êdouard 
Herriot, professor de histó
ria, deputado radical-socia- 
lista a partir de 1919, foi 
diversas vezes ministro depois 
de 1924, presidente do Con
selho de janeiro a outubro 
de 1933, e chamado ao po
der a 30 de janeiro de 1934. 
Um dos promotores da 
Frente Popular, ministro da 
defesa nacional no governo 
Blum, depois no gabinete 
Chautemos e no segundo mi
nistério de Blum, tornou-se 
novamente presidente do 
Conselho quando da queda 
de Blum, abril de 1938, assi
nou com Hitler, Mussolini 
e Chamberlain os acordos 
de Munique (setembro, 1938). 
Tomou medidas enérgicas 
contra os comunistas após 
o pacto germano-soviético 
(agosto, 1939) e decretou a 
entrada do país na guerra 
contra a Alemanha hitlerista 
(setembro, 1939). Em março 
do ano seguinte se demitiu, 
sendo preso pelas autorida
des francesas do governo co
laboracionista de Vichy (se
tembro, 1940). Acusado de 
ser um dos principais res
ponsáveis da falta de prepa
ro militar da França, foi 
chamado em fevereiro de 
1942 perante a corte de 
Riom; o processo, porém, 
foi adiado “sine die”, e Da
ladier entregue pelo governo 
de Vichy aos alemães que 
o deportaram (1943). Liber
tado em abril de 1945, foi 
violentamente atacado pelos 
comunistas, que lhe critica
ram as medidas tomadas 
contra eles em 1939/40. 
Mesmo assim, foi reeleito 
deputado por Vaucluse.

D’Alembert (Jean Le Rond)

Filósofo e matemático fran
cês (Paris, 1717 — id., 1783). 
Filho natural de Mme. de 
Tencin e do Cavalheiro Des- 
touches, foi abandonado 
quando de seu nascimento 
na Igreja Saint-Jean-le-Rond 
(donde seu nome) e recolhi
do pela mulher de um vidra
ceiro pobre chamado Rous
seau. Todavia, o pai, sem 
revelar sua identidade, en
viou-lhe anualmente uma ren
da de 1 200 libras, permitin
do que Jean fizesse seus 
estudos no Colégio Mazarin, 
onde demonstrou muito cedo 
seus pendores para a ma
temática. Posteriormente iria 
saber o segredo de sua pa
ternidade, mas sempre de
monstrou sentimentos mais 
afetuosos para com sua mãe 
adotiva. Recusou-se mesmo 
a deixá-la, apesar da vonta
de de Mme. de Tencin em 
reconhecê-lo quando seu no
me se tornou famoso. Aos 
22 anos, publicou uma “Me
mória sobre o Cálculo Inte
gral” (1739), a seguir “Me
mória sobre a Refração dos 
Corpos Sólidos”, e foi admi
tido para a Academia de 
Ciências em 1741. Seus tra
balhos sobre dinâmica, me
cânica e matemática consa
graram-no como sábio. Em 
1746, sua “Memória sobre a 
Causa Geral dos Ventos” 
valeu-lhe o prêmio e ingres
so na Academia de Berlim. 
D ’Alembert celebrizou-se pe
la participação, ao lado de 
Diderot, na direção da “En
ciclopédia”. Redigiu os “Dis
cursos Preliminares1’ (1751),- 
onde desenvolveu notavel
mente a tese do progresso 
intelectual. Sectário, especial
mente em matéria de religião, 
onde chegava à intolerância 
fanática, soube manter uma 
hábil prudência e a partir de 
1758 retirou-se da “Enciclo
pédia” . Após ter recusado as 
propostas de Frederico II,

que lhe oferecera a presidên
cia da Academia de Berlim, 
e as de Catarina II, que o 
queria como preceptor de 
seu filho, D ’Alembert con
tinuou a dar fielmente seu 
apoio ao partido filosófico 
e em especial à Academia 
Francesa, para a qual havia 
entrado em 1754, tornando- 
se (1772) seu secretário per
pétuo.

Dalton (John)

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

Dandolo (família)

Família de doges, uma das 
mais antigas e famosas da 
República Veneziana. Enrico 
Dandolo (Veneza, 1110 — 
Constantinopla, 1205). Elei
to doge em 1192, quando 
contava 82 anos de idade, 
foi um dos chefes da 
Quarta Cruzada, apesar de 
sua velhice e vista muito 
fraca (o Imperador Manuel, 
de Constantinopla, lhe havia 
feito queimar os olhos em 
1173, quando tinha ido, em 
nome da República de Ve
neza, reclamar os embaixado
res que o imperador retinha 
injustamente). Como os cru
zados não podiam pagar a 
Veneza os custos do trans
porte do Exército, Dandolo 
pediu-lhes, em troca, que se 
apoderassem de Zara, na 
Dalmácia, impelindo-os de
pois para Constantinopla. 
Após a tomada da cidade, 
obteve para Veneza uma sé
rie de bases navais, a maio
ria das ilhas do arquipélago 
grego e o privilégio de todo 
o comércio com o Oriente. 
Giovanni Dandolo, doge de 
1280 a 1289, guerreou ao la
do da Casa de Anjou contra 
a Casa de Aragão, o que 
custou a Veneza a interdição 
por seis anos; dirigiu uma 
guerra finalmente vitoriosa, 
mas ruinosa, contra o patri
arca de Aquiléia, a respeito 
das cidades de Piranto e Iso
la, na ístria. Francesco Dan
dolo, doge de 1328 a 1339, 
havia recebido o apelido de
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“Cão”, por ter se apresenta
do em 1323 ao Papa Clemen
te V com uma corrente no 
pescoço, suplicando-lhe reti
rar uma excomunhão ante
riormente lançada contra a 
República. Sob seu reinado, 
Veneza tirou da Casa delia 
Scala as cidades de Treviso 
e Conegliano. Andrea Dan- 
dolo, doge de 1342 a 1354, 
grande letrado, protetor de 
Petrarca, compôs uma crô
nica de Veneza (até 1280), 
e reuniu uma coleção das 
fontes da história política e 
comercial da cidade.

Daniel

Profeta hebreu (século VI 
a.C.). Alguns dados biográ
ficos a seu respeito apare
cem no livro do Antigo Tes
tamento que leva seu nome 
e que relata, ao lado de 
dados reais, lendas criadas 
com finalidade didática. O 
conteúdo histórico pode ser 
assim sintetizado: Daniel, da 
tribo de Judá, foi um dos 
jovens que o Rei Nabucodo- 
nosor, em 605 a.C., levou 
para Babilônia a fim de 
serem educados na corte. 
Daniel, que lá tomou o nome 
de Baltasar, refratário à cul
tura babilónica, mostrou-se 
em todas as circunstâncias 
apaixonado pelos seus costu
mes ancestrais. Conseguiu im
por-se aos seus compatriotas, 
e mesmo às autoridades lo
cais, pela intuição profética 
e inteligência superior; daí 
a amizade dos soberanos, 
que muito o estimavam, e o 
ódio dos inimigos de Babi
lônia. Neste ponto, surgem 
episódios lendários. Na cor
te, temendo ser contaminado 
por alguma doença transmi
tida pela carne de animais, 
Daniel só se alimentava de 
legumes; superava em bele
za e força seus contemporâ
neos comedores de carne. 
Também teria defendido da 
condenação à morte uma 
mulher, Susana, que fora in
justamente acusada de adul
tério por dois velhos sedu
tores repelidos. Daniel con
seguiu provar a acusação 
falsa ressaltando o desacordo 
evidente, entre os acusadores* 
quanto à designação da ár
vore sob a qual o crime te
ria acontecido. Daniel reve
lou a Nabucodonosor que a 
estátua que este vira em 
sonho anunciava a seqüência 
dos reinos que sucederiam 
o seu. Finalmente, o profeta 
predisse a Baltasar, filho de 
Nabucodonosor, a queda pró
xima de Babilônia, interpre
tando as palavras enigmáticas 
que uma mão misteriosa ha
via traçado rços muros duran

te um festim. Conta a lenda, 
ainda, que seus adversários 
tentaram em vão desvenci
lhar-se de Daniel fazendo-o 
lançar numa fornalha arden
te ou na fossa dos leões: foi 
sempre salvo pela interven
ção daquele Deus poderoso 
no qual ele havia posto toda 
sua fé. Mas Daniel é sobre
tudo famoso pela profecia 
das setenta semanas, que 
anuncia a vinda do Messias 
após setenta semanas de 
anos, ou seja, 490 anos. O 
ponto de partida dessa con
tagem é o decreto de Arta- 
xerxes I autorizando a re
construção de Jerusalém 
(458 a.C.).

Daniel (Samuel)

Escritor inglês (Tauton, So- 
merset, 1562 — Beckington, 
Somerset, 1619). Pertencente 
a uma família de músicos, 
estudou em Oxford, mas sem 
obter nenhum diploma. Foi 
a seguir para a Itália, onde 
conheceu o poeta Gian Bat- 
tista Guarini. Em cerca de 
1589, foi hóspede em Wilton 
da condessa de Pembroke, 
que o incentivou a escrever 
poesias e o protegeu. Dez 
anos depois, foi preceptor 
de Ana Clifford, filha do 
conde de Cumberland. Em 
1607 estava na corte da Rai
nha Ana, e dois anos depois 
tentou fundar uma compa
nhia teatral em Bristol, reti
rando-se depois para o cam
po. Sua primeira obra é uma 
tradução de Paul Jove (“En- 
treprises”), datada de 1585. 
Uma parte de seus “Sonetos 
a Delia” foi publicada em 
1591, no apêndice da edição 
não autorizada de “Astro- 
phel e Estella” de Sir Philip 
Sidney, e a continuação no 
ano seguinte com “A Quei
xa de Rosamond” . Deixou 
duas obras inacabadas: “As 
Guerras Civis entre as Casas 
de York e Lancaster” (pu
blicada de 1595 a 1609) e 
“História da Inglaterra” 
(1612/18). Escreveu, ainda, 
o diálogo poético “Musophi- 
lus”, que apareceu na cole

ção dos “Ensaios Políticos” 
(1599), e, não datada, mas 
escrita em resposta às “Ob
servações sobre a Arte da 
Poesia Inglesa” de Thomas 
Campion (1602), publicou sua 
“Defesa da Rima”, que se 
distingue pelo respeito à 
parte adversária. Para o tea
tro, Daniel escreveu duas 
tragédias, “Cleópatra” (1593) 
e “Philotas” (1594), duas 
pastorais de inspiração italia
na, “A Arcádia da Rainha” 
(1605), e “O Triunfo de 
Hymen” (1614), e mais duas 
“masques” : “A Visão das 
Doze Deusas” (1603) e “Fes
tival de Tétis” (1610).

D’Annunzio (Gabriele)

Escritor italiano (Francavilla 
a Mare, prov. Pescara, 1863
— Cargnacco, lago de Gar- 
da, 1938), uma das maiores 
figuras da literatura mundial. 
Estudou em Prato e na Uni
versidade de Roma. Viajou 
por toda a Europa e foi fa
moso seu amor pela atriz 
Eleonora Duse. Em 1898 foi 
membro da Câmara. Oficial 
aviador heróico da Primeira 
Guerra Mundial, chefiou em 
1919 os legionários que ocu
param Fiúme. O Rei Vitório 
Emanuel III outorgou-lhe o 
título de príncipe de Monte 
Nivoso. Retirou-se a seguir 
para sua propriedade no 
Vittoriale, foi celebrado co
mo poeta nacional pelo fas
cismo, do qual porém não 
participou ativamente. Sua 
obra é extensa e compreen
de poesias (“Canto Novo”,
1882), dramas (“Os Sonhos 
das Estações”, 1888/90; “A 
Filha de Iório”, 1903; “Fe- 
dra”, 1909), romances (“O 
Prazer”, 1888; “O Triunfo 
da M orte”, 1889; “O Fogo”, 
1900), novelas e um jornal 
íntimo. Foi poeta, drama
turgo, artista cosmopolita que 
se tornou cantor da Itália 
imperialista, procurando afir
mar em sua obra, como em 
sua vida, as sensações mais 
intensas. Levou uma exis
tência faustosa, desafiando a 
opinião pública com seus há
bitos e julgamentos ferinos 
e escandalosos. D ’Annunzio, 
cuja produção literária foi 
múltipla e abundante, perma
nece como um típico e raro 
exemplo de autor, onde a 
variedade dos dotes artísti
cos expressa-se por uma com
plexidade de sentimentos en- 

istas e heróicos, 
simplesmente emo

tivos, resultando a sua arte 
num ritm musical da frase 
ou do verso, numa riqueza 
estupenda de imagens e de 
língua, numa intensidade sin-

tre hedo; 
místicos e

guiar de feitos estéticos.



Dantas (Conselheiro 
Manuel Pinto de Souza)

Político brasileiro (Bahia, 
1831 — Rio de Janeiro, 
1894). Formado em direito 
pela Faculdade de Olinda, 
ocupou diversos cargos de 
destaque: presidente das pro
víncias de Alagoas e Bahia; 
deputado (1857/68; 1878); 
senador (1878) e por diversas 
vezes ministro da Justiça, 
Agricultura e Fazenda; con
selheiro de Estado (1S79). 
Cinco anos depois foi presi
dente do Conselho de Minis
tros e tratou de defender a 
abolição da escravatura. Seu 
filho apresentou à Câmara 
um projeto de lei que grada- 
tivamente levaria à abolição. 
Iniciou-se então uma disputa 
em torno desse projeto, que 
acabou com a queda de seu 
Gabinete. Foi, a partir de 
então, chefe da facção abo
licionista do Parlamento.

Dantas (Francisco 
Clementino de San Tiago)

Escritor e jurista brasileiro 
(Rio de Janeiro, GB, 1911
— id., 1964). Fez seus estu
dos em Belo Horizonte e no 
Rio; bacharelou-se em direito 
pela Universidade do Brasil. 
Contribuiu com artigos em 
diversos jornais e foi profes
sor de economia política da 
Escola Nacional de Belas- 
Artes. Exerceu os cargos de 
ministro da Fazenda, repre
sentante do Brasil na ONU, 
ministro das Relações Exte
riores e participou de diver
sas missões diplomáticas. Ju
risconsulto destacado, jorna
lista, estudioso de filosofia, 
sociólogo e político influen
te, foi eleito o “Intelectual 
do Ano” em 1962, pela 
União Brasileira de Escrito
res de São Paulo. Dirigiu o 
“Jornal do Comércio” (1937/ 
59) e a “Revista Forense”. 
Algumas de suas obras são; 
“Conflito de Vizinhança e 
Sua Composição” (1939), 
“Humanismo e Direito” 
(1947), “Problemas do Direi
to Positivo” (1952), “Polí
tica Externa Independente’* 
(1962).

Dantas (Júlio)

Escritor e médico português 
(Lagos, Algarve, 1876 — 
Lisboa, 1962). Aluno do Co
légio Militar, tornou-se ofi- 
cial-médico do Exército após 
ter se formado em medicina 
pela Escola Médica Cirúrgica 
de Lisboa. Abandonou porém 
a carreira militar para dedi
car-se às letras e à diploma
cia. Ocupou os cargos de pro
fessor e diretor do departa

mento dramático do Conser
vatório Nacional de Lisboa 
e inspetor das Bibliotecas e 
Arquivos Públicos. Durante a 
monarquia e a república foi 
deputado e senador. Foi tam
bém ministro da Instrução e 
dos Negócios Estrangeiros. 
Liderou o partido nacionalis
ta e chefiou diversas missões 
diplomáticas, especialmente 
no Brasil. Foi membro da 
Comissão de Cooperação In
telectual da Sociedade das 
Nações e presidente da Co
missão Permanente da União 
de Berna e, em 1948, da 
Conferência de Bruxelas. Ele
geu-se para a Academia de 
Ciências de Lisboa em 1913 
e foi membro estrangeiro da 
Academia Brasileira de Le
tras. Colaborou em diversos 
jornais internacionais: “La 
Nación” (Buenos Aires), 
“Correio da M anhã” (Rio). 
Algumas de suas numerosas 
obras são: “Nada” (1896); 
“Outros Tempos” (1909); 
“Verde” (1912);“ Carlota Joa- 
quina” (1914).

Dante Alighieri

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

Danton (Georges Jacques)

Político francês (Arcis-sur- 
Aube, 1759 — Paris, 1794). 
Formado em direito, encon
trou na Revolução Francesa 
a oportunidade de se tornar 
conhecido. A partir de 1789 
teve grande ascendência so
bre o povo; fundou o clube 
dos “Cordeliers” e passou a 
professar doutrinas radicais. 
Membro da administração 
departamental do Sena em
1791, substituto do procura
dor da Comuna de Paris em
1792, foi um dos que mais

contribuíram para a queda 
do rei. Ministro da Justiça, 
manteve seu sangue frio 
quando começou o pânico 
devido às notícias de inva
sões prussianas na Champag- 
ne; decidiu então reanimar 
as energias nacionais por 
meio de um rigor implacável: 
autorizou o massacre dos 
prisioneiros em setembro de 
1792 e instaurou o regime do 
Terror. Enviado pelos eleito
res de Paris à Convenção, 
votou pela morte do rei, mas 
logo depois foi atacado pelos 
girondinos, que o denuncia
ram como ministro corrupto. 
.Chamando Montagne para 
ajudá-lo, criou o Comitê de 
Saúde Pública do qual foi 
presidente (abril/junho, 1793) 
e trabalhou para a elimina
ção dos girondinos. Sangui
nário por oportunismo e não 
por convicção, concluiu que 
o Terror não era mais neces
sário e aconselhou a mode
ração. Casou-se e se afastou 
por algum tempo da política, 
o que contribuiu para a que
da de sua popularidade. Os 
jacobinos retomaram seus 
ataques contra sua amorali- 
dade política, já lançados pe
los girondinos. Foi preso em 
março de 1793 e julgado. 
Sem ilusões quanto ao des
tino que o aguardava, de
monstrou perante os juizes 
uma grande energia, mas não 
lhe foi permitido apresentar 
sua defesa.

Da Ponte (Lorenzo)

Libretista italiano (Cèneda, 
Veneza, 1749 — Nova York, 
1838), cujo nome verdadeiro 
era Emanuele Conegliano. 
Tomou o nome de Lorenzo 
Da Ponte em 1763 quando, 
abjurando a religião judaica, 
converteu-se com toda sua 
família ao catolicismo. Tor
nou-se padre em 1773, viven
do em Veneza onde dividiu 
seu tempo entre as aventuras 
amorosas, o jogo e as dívi
das. Abandonou a vida reli
giosa, refugiou-se em Gorizia 
após ter sido condenado por 
libertinagem, tornou-se espião 
a soldo de Veneza, indo em 
seguida para Dresde, depois 
para Viena (1781), onde se 
tornou poeta de teatro e li
bretista de Salieri, Martin y 
Solar e Mozart. Caído em 
desgraça quando da morte do 
Imperador José II, circulou 
entre Trieste, Londres, Bru
xelas, Holanda, como libre
tista, diretor de teatro, tipó
grafo, etc. Depois se exilou 
na América onde ensinou a 
língua e a literatura de seu 
país. Após muitas vicissitu
des, conseguiu adquirir pres
tígio e honra. Entre seus li-
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bretos estão “As Bodas de 
Fígaro” e “Don Juan” ; entre 
as obras inspiradas por sua 
vida de aventureiro estão 
“Assim Fazem Todas” e 
suas “Memórias”, que cons
tituem um documento dos 
costumes da época.

Dargomyskij 
(Alexandre Serguiévitch)

Compositor e pianista russo 
(Toula, 1813 — São Peters- 
burgo, 1869). Escreveu diver
sas óperas, entre as quais: 
“Esmeralda” (1839), “A 
Roussalka” (1856), “O Con
viva de Pedra” (que foi ter
minada e instrumentada por 
Rimsky-Korsakow); “A Rog- 
dana” (inacabada). Desejava, 
nessas obras, dar à música 
e, particularmente, à recita
ção dramática, um caráter 
realista. Conseguiu esse inten
to, por exemplo, em seu “O 
Conviva de Pedra”, com a 
desvantagem de uma forma 
seca e sem graça. Entre suas 
outras composições, devem 
ser citadas uma cantata-balé, 
“Triunfo de Baco” (1845); 
peças para orquestra, como 
a “Fantasia Finlandesa”, “A 
Dança Cossaca” ; música vo
cal e música de câmara. 
Contudo, mais que sua obra 
pessoal, foi a influência que 
exerceu sobre a jovem escola 
nacional russa, então nas
cente, que inscreveu seu no
me na história da música.

Dario I, o Grande

Rei da Pérsia (Pérsia, 521 
a.C. — Egito, 486 a.C.). Filho 
de Histaspe, sátrapa de Par- 
thie, pertencia a um ramo 
lateral da dinastia dos Aque- 
mênidas. Integrou, sob Cam- 
bise, a guarda real. Segundo a 
tradição transmitida por Heró- 
doto, era um dos sete nobres 
que, após a morte de Cambi- 
se, desembaraçaram o trono

dos pseudo-Smerdis e depois 
teria sido eleito o rei pelo pro
cesso de hipomancia (adivi
nhação pelos cavalos: o ca
valo de Dario foi o primeiro 
a relinchar quando o sol se 
levantou). Mas talvez essa 
tradição tenha sido “inventa
da” pelo próprio Dario para 
fazer esquecer sua tomada do 
poder por meio de um golpe 
de Estado, quando da morte 
de Cambise. Eclodiram nu
merosas revoltas em diver
sas regiões do império aque- 
mênida a partir da subida 
de Dario ao trono, e ele pre
cisou de dois anos para con
jurá-las. Tendo consolidado 
seu domínio, dedicou-se à 
expansão dos limites do im
pério. Ao leste, enviou uma 
expedição para o Penjab e, 
em 512 a.C., o almirante 
Scylax, encarregado de des
cer o Indo e reconhecer a 
rota marítima para o Egito, 
pôs em perigo a Arábia até 
o mar Vermelho. Dario or
denou a reabertura do canal 
que o Faraó Nechao havia 
mandado construir para unir 
o Nilo ao mar Vermelho. 
Na direção oposta, o rei ha
via atacado, em 514 a.C., os 
citas da Rússia meridional, 
mas esses inimigos adotaram 
a tática da “terra queimada” 
e os exércitos de Dario não 
ultrapassaram o rio Dniestr. 
A Pérsia teve que se conten
tar em anexar a Trácia e 
impor seu protetorado ao 
reino da Macedônia. Este se- 
mi-insucesso encorajou as ci
dades gregas da Jônia a se 
revoltarem, com a ajuda de 
Atenas (499 a.C.); a revolta 
foi abafada, Mileto foi toma
da e pilhada pelos persas 
(494 a.C.), e Dario decidiu 
promover a guerra na própria 
Grécia. Reuniu forças consi
deráveis, mas a perda da sua 
frota, dispersada por uma 
tempestade, obrigou-o a re
nunciar a essa invasão (492 
a.C.). Espalhando ouro em 
profusão, Dario assegurou a 
neutralidade cúmplice da 
maioria das cidades gregas 
e, em 490 a.C., quando o 
novo exército persa, coman
dado por Datis, o meda, de
sembarcou na Grécia e as
sediou Eretria, somente Ate
nas e Esparta decidiram re
sistir. Em Maratona o exér
cito persa foi derrotado pelos 
atenienses chefiados por Mil- 
tíades (outono de 490 a.C.). 
Para o imenso império persa 
isso representava somente um 
insucesso local. Apesar dessa 
política militar, Dario foi o 
verdadeiro organizador do 
império persa. Havia con
cluído sua divisão em satrá- 
pias governadas por funcio
nários civis e militares que
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vigiavam secretários reais. 
Reinava com poder absoluto 
mas aceitava as característi
cas de cada país, especial
mente no campo das institui
ções religiosas: ao mesmo 
tempo que autorizava os ju
deus a reconstruírem o Tem
plo de Jerusalém, Dario er
guia no Egito um templo a 
Amon e preservava os san
tuários gregos da Ásia Menor. 
Com relação aos grandes im
périos semitas que o haviam 
precedido no Oriente, o im
pério de Dario constituía o 
sistema político mais liberal 
até então conhecido pelo 
mundo.

Dario (Félix Rubén Garcia 
y Sarmiento, dito Rubén)

Poeta nicaraguense (Metapa, 
1867 — Léon, 1916). Aluno 
dos jesuítas, fez-se notar pe
la inteligência precoce, e já 
aos quinze anos era jorna
lista. Estabelecendo contato 
com o jornal “La Nación” 
de Buenos Aires, tornou-se 
seu correspondente estrangei
ro, função que conservou 
até a morte. Em 1885, 
foi publicado seu primeiro 
livro, “Primeiras Notas”, se
guido de três coleções de 
versos: “Abraços” (1887), 
“Rimas” (1888) e “Azul” 
(1888), o qual o tornou céle
bre. Em 1892 representou 
seu país nas festividades or
ganizadas na Espanha para 
comemorar a descoberta da 
América. De volta à América 
foi nomeado cônsul da Co
lômbia em Buenos Aires. D u
rante os quatro anos que lá 
ficou, foi o ídolo de toda a 
juventude argentina. Em 1896 
foi publicada, além de uma 
coleção de estudos críticos 
(“Os Raros”), a obra que 
enfeixa os momentos mais 
sutis de sua arte simbolista: 
“Prosas Profanas e Outros 
Poemas”. Apesar de ter sido



sobretudo um poeta, reve
lou-se um grande prosador 
em “Espanha Contemporâ
nea” (1901), “Peregrinações” 
(1901), etc. Tornou-se cola
borador da revista “Mun
dial” e continuou sua obra 
poética com toda a paixão 
que lhe era possível- Mestre 
versátil e campeão do mo
dernismo, Rubén Darío é 
uma das grandes figuras da 
poesia espanhola.

Darwin (Charles Robert)

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

Darwin (Erasmus)

Médico e poeta inglês (Etton, 
Nottjnghamshire, 1731 — 
Derby, 1802). Após ter feito 
seus estudos nas universida
des de Cambridge e Edim
burgo, exerceu a medicina 
em Nottingham, Lichfield e 
Derby. Escreveu poemas di
dáticos (“O Jardim Botâni
co”, 1792) e tratados em pro
sa, dos quais o mais impor
tante é “Zoonomia” (1794/ 
96), onde se esboça a teoria 
da evolução da qual seu ne
to, Charles Robert Darwin, 
seria um dos representantes 
mais influentes.

Daubigny (Charles 
François)

Pintor e gravador francês 
(Paris, 1817 — id., 1878). 
Filho de um paisagista da 
escola de Bertin, aprendeu 
essa arte com seu pai. Em
1835 partiu para a Itália, 
onde ficou um ano sem gran
des resultados. Após seu re
gresso, tornou-se aluno de 
Delaroche (1838). A gravura 
de ilustração permitiu-lhe ga
nhar a vida e enviar regu
larmente aos salões suas pai
sagens. Inicialmente, pintava 
com grande e minucioso res
peito pela natureza. Em 1848 
atraiu a atenção da crítica 
com cinco paisagens de Mor- 
van onde ele tentou pesquisar 
os efeitos da luz. Em 1853, 
sua “Colheita” foi comprada 
pelo Estado (Louvre). Seu 
encontro com Corot (1852) 
o levou a envolver de atmos
fera os contornos sempre 
muito nítidos das árvores. 
Seu sucesso se confirmou com 
“A Primavera” (1857, Lou
vre). Seu estilo se torna leve 
e cada vez mais livre, com 
sombreados distantes, e suas 
últimas telas prenunciam o 
impressionismo francês, es
pecialmente em “Os Moi
nhos de Dordrecht” ou “A 
Casa da Mãe Bazot” .

Daudet (Alphonse)

Escritor francês (Nîmes, 
1840 — Paris, 1897). Teve 
uma juventude difícil e, aos 
dezessete anos, foi obrigado 
a abandonar seus estudos, 
tornando-se repetidor de au
las num instituto, experiên
cia esta que iria descrever 
em “A Pequena Coisa”
(1868). Transferiu-se pouco 
depois para Paris, publicou 
uma coleção de versos, “Os 
Apaixonados” (1858), levou 
uma vida boêmia e teve uma 
longa ligação amorosa, que 
lhe inspiraria “Sapho” (1884). 
Tendo-se tornado em 1860 
secretário do duque de Mor- 
ny, começou a se fazer co
nhecer no teatro com “O 
Último ídolo” (1862), mas 
só atingiu a celebridade com 
“Cartas de Meu Moinho”
(1869). Foi influenciado por 
Mistral, Goncourt e Zola; 
está ligado à corrente realis
ta e naturalista por seu inte
resse pelas lutas dos infelizes 
e deserdados (“Fromont Jo
vem e Risler mais Velho”, 
1874; “Jack”, 1876) e por 
seu gosto pelo registro dos 
costumes contemporâneos. 
Evocaria assim a personagem 
de Morny e os costumes do 
Segundo Império em “O N a
babo” (1877), o mundo dos 
soberanos europeus em “Os 
Reis no Exílio” (1879), o 
mundo do Instituto em “O 
Im ortal” (1880), etc. Os pro- 
vençais lhe perdoaram rapi
damente sua própria carica
tura no célebre personagem 
de Tartarin (“Tartarin de 
Tarascon”, 1872; “Tartarin 
nos Alpes”, 1885). Deve tam
bém à Provença sua melhor 
peça, “O Arlesiano” (1872), 
para a qual Bizet escreveu 
uma música de cena. Sua 
obra mais célebre é “Contos 
de Segunda-Feira” (1873), 
onde se encontra o eco das 
adversidades da guerra de 
1870/71. Daudet escreveu 
também algumas memórias.

Daumier (Honoré)
V. Daumier. Enciclopédia 
Abril (Vol. III).

Davi

Rei de Israel (c. 1002/963 
a.C.). Filho de lsaías de Be
lém, era pastor quando o 
profeta Samuel o designou 
para suceder ao Rei Saul, 
que havia desmerecido o car
go, e lhe deu a unção real. 
Chegando à corte de Saul, 
acalmou a fúria do rei por 
meio dos acordes harmonio
sos de sua harpa. Durante a 
guerra de Israel contra os 
filisteus, aceitou o desafio do 
gigante Golias, que matou 
com sua funda. Essa vitória 
lhe valeu as aclamações das 
filhas de Israel mas suscitou 
a jnveja de Saul, que tentou 
diversas vezes matar seu ri
val. Perseguido com obstina
ção, Davi teve de pedir asilo 
aos filisteus, depois retornou 
para Judá onde foi procla
mado rei após a morte de 
Saul e de seu filho Jonatã 
(1002 a.C.). Mas precisou 
enfrentar a competição do 
outro filho, Isobeth, e so
mente após sete anos se tor
nou chefe de todo o reino 
de Israel. No exterior, Davi 
venceu sucessivamente os 
moabitas, os amonitas e òs 
idumeus; no interior, conso
lidou a monarquia e estabe
leceu um exército permanen
te; fez transportar a Arca da 
Aliança para o tabernáculo 
que havia feito construir em 
Jerusalém e regulou o culto e 
a liturgia; encomendou o pro
jeto da construção do Tem
plo, que seu filho Salomão 
deveria realizar. Mas Davi, 
que é chamado “rei santo”, 
cometeu uma grave falta ao 
enviar à morte Urie, cuja es
posa Betsabá ele cobiçava. 
Criticado pelo profeta Na- 
tan, arrependeu-se e sofreu 
em expiação a morte do pri
meiro filho de Betsabá, a re
volta de seu filho Absalão e 
da tribo de Benjamin. Davi 
foi o fundador da família de 
onde sairia o Messias. Foi 
sob seu reinado que os he
breus começaram a formar 
um sólido Estado nacional. 
Davi é considerado também 
o autor de diversos salmos.

David (Louis)
V. David Louis, Enciclopédia 
Abril (Vol. III).

Davies (William Henry)

Poeta, novelista e biógrafo 
inglês (Newport, Monmounth-

Dargomyskij, 
Alexandre Serguié 
—  Davies, William 
Henry



shire, 1871 — Nailsworth, 
1940). Filho de um açouguei
ro, passou a infância no es
tabelecimento de seu pai em 
Newport. Até os trinta anos 
levou uma vida bizarra de 
vagabundo e vendedor ambu
lante, após ter tido uma cur
ta e rudimentar educação. 
Aos 24 anos conseguiu que 
um dos testamenteiros de sua 
avó lhe adiantasse dinheiro 
para fazer uma viagem à 
América, por conta de uma 
herança de 2 xelins semanais 
que a avó lhe deixara. Che
gou a Nova York com 10 
dólares no bolso, e a seguir 
se associou a um famoso 
mendigo profissional chama
do Brum, que lhe ensinou a 
“técnica” da mendicância, a 
arte de viajar de carona e a 
trabalhar “casualmente”. 
Percorreu a pé todos os EUA 
e fez nove ou dez viagens en
tre Baltimore e Liverpool, em 
barcos para gado. Em Onta- 
rio, ao tentar subir num trem 
em movimento, caiu e que
brou uma perna, que teve de 
ser amputada. Em 1905 re
gressou para Newport; ago
ra dispunha de 120 libras de 
renda e se dedicou a escre
ver. Sua “Autobiografia de 
um Supervagabundo” (1907) 
conseguiu-lhe enorme popu
laridade (merecendo críticas 
elogiosas de Bernard Shaw e 
Edward Thomas). Essa obra, 
em virtude de sua franqueza 
e maravilhosas descrições da 
vida do vagabundo de pro
fissão, alcançou a categoria 
de “inimitável”.

Davis (Jefferson)

Político americano (Christian, 
Kentucky, 1808 — Beauvoir, 
1889). Foi por sete anos ofi
cial do Exército dos EUA. 
Casou-se em 1835, abando
nando a carreira militar e 
dedicando-se à plantação de 
algodão. Dez anos depois foi 
eleito membro do Congresso.

Em 1846 resignou ao cargo 
para dirigir um regimento de 
voluntários do Mississipi. 
No ano seguinte foi eleito 
senador do Mississipi. Quan
do da Guerra Civil America
na, Davis defendeu a separa
ção do sul e foi contrário à 
entrada da Califórnia como 
Estado da União. Secretário 
da Guerra de 1853 a 1857, 
tomou diversas medidas im
portantes, entre as quais a 
prospecção da região das 
montanhas Rochosas, visan
do à construção de uma li
nha férrea no Pacífico. Em 
1861 foi eleito presidente 
da Confederação (sulista), 
criando um ótimo exército e 
inúmeras fábricas de muni
ções e armas. Seu governo 
centralizador reduziu os direi
tos particulares dos Estados, 
para a defesa dos quais, en
tretanto, o sul havia decla
rado a Secessão. Aprisiona
do pelos nortistas em 1865, 
foi encarcerado por dois 
anos no Forte Monroe e de
pois solto, sem nunca ter sido 
julgado. Passou o resto da 
sua vida em Beauvoir, desli
gado da política. Escreveu 
“Ascensão e Queda do Go
verno Confederado” (1881).

Davis (Stuart)

Pintor americano (Filadélfia, 
1894 — Nova York, 1964). 
Aluno de Robert Henri, so
freu inicialmente influências 
de Gauguin, Van Gogh e 
Matisse, nos quais admirava 
a “ampla generalização da 
forma e o uso não-imitativo 
da cor”. Posteriormente, sob 
a moda da Ashcan School, 
procurou sua inspiração nos 
cabarés e bailes populares de 
Nova York e Nova Jersey. 
A exposição do Armory 
Show em 1913 (na quai ex
pos cinco aquarelas) abriu- 
lhe os olhos para horizontes 
diferentes do realismo social 
que praticava e, após a guer
ra, adotou um estilo conciso, 
picante, fortemente influen
ciado pelo Cubismo e em par
ticular por Fernand Léger, 
que o definira como “o pintor 
mais americano dos pinto
res da nossa época”. Sua 
progressão em direção ao 
Abstracionismo atingiu seu 
ponto culminante em 1927/ 
28, na famosa série “batteur 
à oeufs”, na qual rompe 
com as restrições de aparên
cia visual e concebe seus te
mas em termo de planos geo
metricamente construídos se
gundo a lição cubista. Em 
1928 foi a Paris onde perma
neceu dois anos: lá pintou 
numerosas vistas da cidade 
onde, desligadas de seu con

texto, algumas formas reco
nhecíveis (quiosques, mesas 
de café, anúncios, etc.) apa
recem somente como ele
mentos de uma composição 
abstrata. De volta à América 
dedica-se a uma intensa ati
vidade docente: foi professor 
da Art Students League em 
1931 e, a partir de 1940, da 
New School for Social Re
search, de Nova Y^rk. A im
portância de Stuart Davis 
nos EUA está especialmente 
no fato de ter sido um dos 
primeiros artistas a tomar 
emprestado da França desco
bertas pictóricas que soube 
incorporar a um estilo pro
fundamente americano.

Davy (sir Humphry)
Químico e físico inglês (Pen- 
zance, Cornuália, 1778 — 
Genebra, 1829). Somente 
quando se tornou aprendiz 
de cirurgião-farmacêutico, de
monstrou suas aptidões inte
lectuais. Não estudou mais 
do que rudimentos da metafí
sica, da moral, das matemá
ticas e, após 1797, da quími
ca, lendo Nicholson e Lavoi- 
sier. Empreendeu então uma 
série de pesquisas, entrou pa
ra o Medicai Pneumatic Ins- 
titution de Bristol, e ali teve 
condições de fazer-se de pró
pria cobaia nas célebres ex
periências que o levaram 
(abril, 1799) a concluir que 
o protóxido de azote é um 
gás perfeitamente respirável 
e que possui um forte poder 
anestésico. Essa descoberta 
valeu-lhe a nomeação de pro
fessor do Royal Institution de 
Londres, onde se ocupou por 
dez anos de química agríco
la. Datam dessa época seus 
“Elementos da Química Agrí
cola” e “Ações Químicas da 
Eletricidade”. Especialmente 
por meio da eletrólise, con
seguiu isolar e descobrir o 
caráter elementar do sódio, 
potássio, cálcio metálico e 
do bório, formulando uma 
hipótese importante (1807) 
sobre a possível conexão en
tre afinidades químicas elé
tricas. Em 1812, o agrava
mento de sua precária saúde 
obrigou-o a deixar o ensino; 
casou-se e, com sua esposa 
e o assistente Faraday, em
preendeu uma viagem pelo 
continente europeu; foi em 
Florença que, ao queimar um 
diamante, percebeu ser essa 
pedra constituída de carvão 
quase puro. De volta à In
glaterra, inventou a lâmpada 
para os mineiros, que tem 
seu nome; em 1818, foi no
meado baronete e, em 1820, 
presidente da Royal Society 
de Londres.



De Amicis (Edmondo)

Escritor italiano (Imperia 
Liguria, 1846 — id. 1908). 
Entrou para a Escola Militar 
de Módena, tornando-se ofi
cial. A publicação de uma 
série de novelas, “A Vida 
Militar”, em 1868, valeu-lhe 
súbita notoriedade. Após ter 
apresentado sua demissão, 
começou a viajar, e criou 
um novo gênero de narrativa 
de viagem, cujo tom era de 
reportagem documentada, 
mantendo porém um certo 
rigor. É dessa época que 
datam, entre outras: “Espa
nha” (1873), “Holanda” 
(1874), “Marrocos” (1876). 
Foi em 1889 que tratou pela 
primeira vez do problema da 
emigração italiana — “No 
Oceano” . Pouco a pouco sua 
obra se orientou diferente
mente e, em 1891, aderiu ao 
Partido Socialista Italiano. 
Desde então defendeu idéias 
novas, que propagou numa 
série de conferências sobre a 
“Questão Social” (1894). Es
creveu “Retratos Literários” 
(1881), dedicado a alguns 
grandes escritores franceses 
da época, entre os quais 
Daudet e Zola, e romances 
sentimentais em que deu o 
melhor de si próprio: a afe
tuosa bondade de “Os Ami
gos”, e o conteúdo patético 
de “Coração”. Essa última, 
sua obra-prima, é uma co
letânea de contos traduzida 
em todas as línguas do mun
do, famosa pela sua simpa
tia pelos jovens, pela elevada 
consciência moral e pelos 
sentimentos mais puros.

Debret (Jean Baptiste)

do Salão de Paris, conseguin
do o segundo prêmio com 
o quadro “O General Mes- 
seniano Aristomeno Liber
tado por uma Jovem” Par
ticipou do Salão de Paris 
até a queda de Napoleão, 
quando aceitou um convite 
para participar, com outros 
artistas, de uma missão ar
tística francesa no Brasil. 
Chegaram em 1816 ao Rio 
de Janeiro e criaram imedia
tamente uma Academia de 
Belas-Artes, visando ao en
sino e à propagação das ar
tes. Debret pintou diversos 
retratos da família imperial, 
quadros históricos e inúme
ros estudos e cenas da vida 
típica brasileira. Em 1818 
recebeu o cargo de lente de 
pintura histórica da Acade
mia de Belas-Artes. A ele se 
devem as duas primeiras ex
posições de belas-artes no 
Brasil. Em 1831 voltou para 
a França, levando seu aluno 
Manuel de Araújo Porto Ale
gre, para que este se aper
feiçoasse. Três anos depois, 
Debret publicou “Viagem 
Pitoresca e Histórica ao Bra
sil”. Entre suas telas pin
tadas na Europa estão: “Na
poleão Saudando um Com
boio de Feridos Austríacos”, 
e outras.

Debussy (Achille Claude)

V. Debussy. Enciclopédia 
Abril (Vol. III).

De Chirico (Giorgio)

V. De Chirico, Enciclopédia 
Abril (Vol. III).

Dedekind (Julius Wilhelm 
Richard)

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

Defoe (Daniel)

Degas (Hilaire Germain 
Edgar)

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

De Gaulle (Charles)

V. De Gaulle, Enciclopédia 
Abril (Vol. III).

Delacroix (Fernand Victor 
Eugène)

V. Delacroix. Enciclopédia 
Abril (Vol. III).

Delambre (Jean Baptiste 
Joseph)

Astrônomo francês (Amiens, 
1749 — Paris, 1822). Inicial
mente professor de literatu
ra, só se interessou pela as
tronomia aos 36 anos. Em 
1771 tornou-se tutor do fi
lho do recebedor geral de 
finanças, M. d’Assy. Assistiu 
às aulas de J. J. Lalande, o 
qual induziu d’Assy, em 
1788, a instalar um observa
tório na própria casa. Dali 
Delambre observou quase 
ininterruptamente o céu, pu
blicando em 1792 as “Tabe
las do Sol, de Júpiter, de 
Saturno, de Urano e dos 
Satélites de Júpiter”, em 
Paris. Foi admitido na orga
nização do Instituto de 
França em 1795; oito anos 
depois tornou-se secretário 
perpétuo da seção de mate
mática. De 1792 a 1799 
ocupou-se da medição do 
arco do meridiano estendido 
de Dunquerque até Barce
lona, e publicou uma relação 
detalhada das operações em 
“Base do Sistema Métrico” 
(três volumes, 1806, 1807, 
1810). Sucedeu Lalande em
1807 òomo professor de as
tronomia no Colégio de 
França e foi tesoureiro da 
universidade imperial, de
1808 até sua supressão em 
1815. Escreveu sobre astro
nomia antiga, medieval e 
moderna.

Davis, Jefferson —  
Delambre, Jean Baptiste 
Joseph

Pintor, desenhista e gravador 
francês (Paris, 1768 — id., 
1848). Fez seus primeiros 
estudos de pintura em Paris 
e, em 1785, cursou a Acade
mia de Belas-Artes, vencendo 
um prêmio de pintura. Obri
gado a deixar seus estudos, 
posteriormente ensinou dese
nho na Escola Politécnica 
de Paris. Em 1798 participou

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



Delaunay (Robert)

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

Deledda (Grazia)

Escritora italiana (Nuoro, 
Sardenha, 1875 — Roma, 
1936). Seu primeiro profes
sor na escola incentivou-a a 
escrever contos e narrativas 
e a enviá-las a diversos jor
nais italianos; alguns desses 
contos foram publicados an
tes de ela completar quinze 
anos. Escreveu então sua 
primeira novpla, “Flor de 
Sardenha”, publicada imedia
tamente em Roma, apesar de 
indignar seus conterrâneos, 
que se opunham às mulheres 
literatas. Em 1900 seu ro
mance “Elias Portolu”, tra
duzido para todos os idio
mas europeus, deu-lhe fama 
internacional. Imediatamente 
ofereceram-lhe colunas em 
todos os jornais italianos. 
Colaborou em: “Nuova An
tologia”, “Le Letture” , “Cor- 
riere delia Sera”, “La Tri
buna” . Em 1900 casou-se e 
viajou por vários países da 
Europa, fazendo inúmeras 
conferências sobre temas li
terários e sociais. Em 1919, 
em colaboração com C. A. 
Traversi, escreveu e estreou 
com grande êxito o drama 
“L ’Edera”. Seus poemas — 
cheios de singeleza, ternura 
e amor pela natureza — 
também obtiveram grande 
êxito. Em 1926 foi-lhe outor
gado o prêmio Nobel de li
teratura. A maioria dos seus 
escritos retratou a vida mo
ral e material da Sardenha, 
a psicologia primitiva de 
seus habitantes, sua religião 
fechada e mística, seus ins
tintos brutais, sua linguagem 
rude e expressiva. Grazia De
ledda escreveu também obras 
para crianças, como, por 
exemplo, “Giaffah” e “Nos
sa Senhora do Bom Conse
lho”.

Delfino dos Santos (Luís)

Poeta brasileiro (Florianópo
lis, SC, 1834 — Rio de Ja
neiro, GB, 1910). Aluno dos 
jesuítas na antiga cidade de 
Desterro, terminou seus es
tudos no Colégio Vitória, no 
Rio de Janeiro, onde também 
cursou a Faculdade de Me
dicina. Interessou-se também 
por política. Após a Repú
blica, foi eleito senador à 
Constituinte por seu Estado. 
Colaborou em verso e prosa 
para diversos jornais. É con
siderado um dos maiores 
poetas do Brasil: num inqué
rito feito em 1885 pela re
vista “A Semana”, Luís Del
fino conseguiu a terceira co
locação. Foi um dos primei
ros a ser escolhido para a 
Academia Brasileira de Le
tras, porém não pôde ser ad
mitido por não ter ainda 
nenhum livro publicado. En
tre suas obras estão: “In 
Excelsior” (1884), “O Cor- 
rupião” (1886), “Quinze de 
Novembro”, e, postumamen
te, “íntimas e Aspásias” 
(1935), “A Angústia do In
finito” (1936), etc. Luís Del
fino pode ser identificado 
com o parnasianismo apesar 
de grande número de suas 
obras possuírem um sabor 
romântico.

Delibes (Clément Philibert 
Leo)

Músico francês (Saint-Ger- 
main-du-Val, 1836 — Paris, 
1891). Estudou no Conser
vatório de Paris com Le 
Couppey, Benoist, Bazin e 
Adam. Delibes possuía aque
le instinto musical que se di
rigia para a graça, leveza e 
humor, que caracterizava o 
compositor de opereta. Co
meçou sua carreira como 
organista, tornou-se chefe do 
coro e segundo maestro da 
Ópera (de 1863 a 1872). Em 
1881, foi nomeado professor 
de composição no Conser
vatório. Leo Delibes foi um 
dos precursores da escola 
lírica francesa; foi o primei

ro a introduzir a música 
verdadeiramente expressiva 
no balé. Com Delibes, as 
harmonias deixaram de ser 
incolores, as melodias adqui
riram um caráter, os dança
rinos não deviam mais 
procurar somente no argu
mento o estado de alma de 
suas personagens; a música 
está presente para inspirá-los. 
A dança traduz visualmente 
o pensamento sonoro. Em 25 
de maio de 1870, a ópera 
deu a primeira representa
ção de “Coppélia ou a Jo
vem dos Olhos de Esmalte” ; 
“Silvia” seria criada na mes
ma cena a 14 de junho de 
1876. Ao lado de sua obra 
para balé, Delibes compôs 
diversas melodias, especial
mente “Abril”, “Mirto” , 
“Bom Dia Suzon” ; uma can
tata, “Alger”, coros (“Deus”, 
“Os Lansquenetes”); diver
sas operetas, “Seis Senhori
tas Para Casar” (1856), “Os 
Músicos da Orquestra” 
(1861), “O Boi Ápis” (1865). 
Mas foi em 1883 que Deli
bes conseguiu seu maior su
cesso, com “Lakmé”, ópera 
em três atos sobre um li- 
vreto de Gondinet e Gille. 
O encanto e o pitoresco da 
partitura são realçados por 
uma veia melancólica. Entre 
suas obras líricas estão “O 
Rei o Disse” (1873), “Jean 
de Nivelle” (1880). Foi tam
bém crítico musical do 
“Gaulois”, com o pseudôni
mo de Eloi Delbés.

Delia Robbia (Família)
Família de artistas florenti- 
nos. Luca: escultor e cera
mista (Florença, 1399/1400
— id., 1482). É sobretudo 
conhecido como o inventor 
da terracota envernizada, 
que se tornou a base de uma 
indústria florescente que ex
ploraram seu sobrinho An
dréa e outros membros da 
família. A abundância dessa 
produção obscureceu um 
pouco o fato de ele ter sido 
um dos maiores escultores 
em mármore do início da 
Renascença. Entre 1431 e 
1438, Luca executou, para a 
catedral de Florença, a 
“Cantoria” ou “Tribuna dos 
Cantos”, composta por re
levos apoiados sobre conso
los e representando anjos 
músicos; entre os consolos 
intercalavam-se outros rele
vos. Como as de Donatello, 
as esculturas de Luca deri
vam dos sarcófagos clássicos 
e têm um modelo firme e 
sólido. A maior parte da 
obra de Luca consiste em 
terracotas envernizadas. An
dréa: sobrinho e aluno de 
Luca (Florença, 1435 — id.,



1525), continuou a produção 
de terracotas envernizadas e 
suas obras mais conhecidas 
são os medalhões das “Crian
ças”, na fachada do hospital 
dos Inocentes, em Florença, e 
os relevos policromados que 
ornam o altar do convento 
de La Verna, perto de Arez- 
zo. Entre os filhos de An
dréa destacaram-se Giovanni 
(Florença, 1469 — id , 1529) 
e Girolamo (Florença, 1488
— ?, França, 1566). Giovan
ni, talvçz o mais dotado de 
todos, colaborou muito com 
seu pai. Girolamo, após ter 
participado da empresa fami
liar, trabalhou fora de seu 
país: esteve empregado por 
vinte anos (c. 1527/47) na 
decoração do castelo de M a
dri; executou, entre 1559 e 
1566, numerosas terracotas 
para o castelo de Fontaine
bleau, como também para o 
túmulo de Henrique II e Ca
tarina de Mediei, na basílica 
de Saint Denis.

Delorme ou De L’Orme 
(Philibert)

Arquiteto francês da Renas
cença (Lyon, c. 1510 — Pa
ris, 1570). De 1533 a 1536 
viveu em Roma, onde fez es
cavações; foi membro da 
Academia Vitruviana e em
pregado do Papa Paulo III. 
Em 1536 construiu uma man
são em Lyon para o ministé
rio das Finanças de Brittany 
que o apontou controlador 
das fortificações das provín
cias em 1540. Entre 1541 e 
1547 construiu o castelo de 
St. Maur (perto de Paris) 
para o Cardeal Jean du Bel
lay, que havia conhecido em 
Roma. Em 1545 tornou-se 
arquiteto do delfim, que su
biu ao trono (como Henri
que II) em 1547 e o nomeou 
supervisor das construções, 
em 1548, e abade de Ivory 
em 1549. Seus trabalhos prin
cipais para o rei foram o tú
mulo de Francisco I em 
Saint-Denis (1547); o arsenal 
(1547/50); os estábulos reais 
(1554); a capela em Vincen- 
nes (1548/56); anexos no pa
lácio de Fontainebleau (1548/ 
58); a capela no parque de 
Villers-Cotterets (1555), e 
um castelo em Saint-Ger- 
main-en-Laye (1556). Para 
Diana de Poitiers construiu 
o magnífico palácio em Anet 
(1547/56) e parte de Chenon- 
ceau (1556/59). Caiu do fa
vor real após a morte do rei 
(1559), mas foi chamado por 
Catarina de Mediei, em 
1564, para construir o Palácio 
das Tulherias. Foi também 
responsável por trabalhos 
na catedral de Notre-Dame. 
Homem de mente indepen

dente e de originalidade vi
gorosa, e um humanis a ar
dente e estudante de antigui
dades, Delorme deu ao espí
rito da Renascença novos co
nhecimentos da tradição clás
sica francesa. Sua teoria está 
descrita em dois livros que 
escreveu durante seu retiro 
da corte: “Novas Invenções” 
(1561) e “Arquitetura” (1567, 
revisada em 1568).

Deluc (Jean André)

Geólogo e meteorologista 
suíço (Genebra, 1727 — 
Windsor, 1817). Em 1773, 
após ter-se dedicado aos ne
gócios e à política em sua 
cidade natal, foi à Inglater
ra, onde se tornou leitor da 
Rainha Charlotte. Essa po
sição lhe deu facilidade para 
se dedicar aos estudos cien
tíficos. Sua principal obra 
geológica, “Cartas Físicas e 
Morais sobre as Montanhas 
e História da Terra e do Ho
mem” (1778/79), explicava 
os seis dias da criação cita
dos na Bíblia como muitas 
épocas que precederam o es
tado atual do globo. Deluc 
descobriu muitos fatos im
portantes relacionados ao ca
lor e umidade. Notou o desa
parecimento do calor na des
congelação do gelo quase ao 
mesmo tempo em que J. 
Black formulou sua hipótese 
de calor latente. Determinou 
ser a água mais densa a 
40° F (4o C) do que à tem
peratura de congelação. De
luc foi o criador da teoria 
que considera a quantidade 
de vapor aquoso contida em 
qualquer espaço independen
te da presença ou densidade 
do ar, ou de qualquer outro 
fluido elástico. Em 1773 pu
blicou seu relatório sobre um 
novo higrómetro, que se asse
melhava a um termômetro 
de mercúrio, com um tubo 
de marfim, que expandia com 
a umidade e causava a des
cida do mercúrio. As pri
meiras regras para a medi
ção da altura pelo barôme
tro foram publicadas em 
1771. Deluc enviou para a 
Royal Society, em 1809, uma 
longa carta sobre a separa
ção do efeito químico do 
elétrico, na pilha, com uma 
descrição da coluna elétrica 
e do eletroscópio aéreo. Essa 
pilha seca ou coluna elétrica 
é considerada sua maior des
coberta.

Demétrio I Poliorcete

Rei da Macedônia (?, c. 
336 a.C. — Apamée, sobre 
o Oronte, 238 a.C.). Filho 
de um general de Alexandre, 
Antígono, seu cognome sig

nifica “tomador de cidades” . 
Em 307 a.C., apossou-se de 
Atenas com o pretexto de 
assegurar-lhe a liberdade e 
expulsou de lá Demétrio de 
Falere. Tirou de Cassandro 
toda a Ática, a Beócia e 
uma parte do Peloponeso, 
de Ptolomeu Cipre conquis
tou Tiro e Sidão. Mas em 
301 a.C. foi vencido na ba
talha de Ipsos, na Frigia, 
onde seu pai perdeu a vida. 
Reunindo algumas tropas, 
conseguiu, após a morte de 
Cassandro (297 a.C.), tomar 
a Macedônia, adotando o 
título de rei em 294 a.C., e 
conservando-o até 288 a.C. 
Destronado por Piro, inva
diu a Ásia Menor; foi, con
tudo, aprisionado pelo Rei 
Seleuco, em 286 a.C., fican
do retido até sua morte.

Demétrio I Soter

Rei da Síria ( ? — 149 
a.C.). Filho de Seleuco IV 
Filopator, seu cognome sig
nifica “sábio”. Enviado ain
da jovem como refém para 
Roma, escapou após a morte 
de seu pai. Expulsou Antío- 
co Eupator, que havia usur
pado o trono, e se fez re
conhecer rei (162 a.C.). 
Lutou contra os judeus e os 
macabeus, mas foi destro
nado e condenado à morte 
pelo usurpador Alexandre 
Bala, que sustinha o rei do 
Egito, Ptolomeu Filometor.

Demócrito

V. Demócrito, Enciclopédia 
Abril (Vol. IV).

De Morgan (Augustus)
Matemático, lógico e bió
grafo inglês (Madura, índia, 
1806 — Londres, 1871). Foi 
educado no Trinity College, 
em Cambridge, e em 1828 
tornou-se professor de ma
temática na então recém- 
criada universidade, em Lon
dres, cargo que ocupou até 
1866, com exceção de um 
período de cinco anos (de

Delaunay, Robert —  
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1831 a 1836). Foi o primeiro 
presidente da Sociedade M a
temática de Londres, fun
dada em 1866. Como pro
fessor não tinha rivais e 
nenhum tópico era insignifi
cante demais para sua cui
dadosa atenção. Um de seus 
primeiros trabalhos, “Elemen
tos de Aritmética” (1831), 
distinguiu-se pelo tratamento 
filosófico das idéias de nú
mero e magnitude. Contri
buiu para o simbolismo ma
temático propondo o uso do 
“solidus” (traço inclinado) 
para a impressão das frações. 
Sua maior contribuição ao 
conhecimento foi como refor
mador da lógica. De fato, o 
renascimento dos estudos de 
lógica que começaram na 
primeira metade do século 
XIX deveu-se quase inteira
mente aos trabalhos de De 
Morgan e G. Boole, outro 
matemático inglês. As reali
zações mais importantes de 
De Morgan foram o lança
mento das fundações de re
lações e a preparação do 
caminho para o nascimento 
da lógica simbólica, ou ma
temática. Tratou a bibliogra
fia como uma ciência im
portante.

Demóstenes

Orador e político ateniense 
(Atenas, 384 a.C. — Ilha de 
Calauria, Argólide, 322 a.C). 
Filho de um armeiro, perdeu 
seu pai aos sete anos. Teve 
a herança roubada por seus 
tutores, aos quais, posterior
mente, ele opôs um longo 
processo (que ganhou, sem 
porém chegar a recuperar 
muitos de seus bens). Dota
do de grande energia, esfor
çou-se, na escola de Iséia, 
em corrigir os defeitos de es
tilo e especialmente de pro
núncia que o haviam cober
to de ridículo quando subira 
pela primeira vez na tribuna 
de discursos. Com 27 anos 
iniciou sua carreira de orador 
e rapidamente se impôs como

um dos melhores de Atenas
— o maior entre aqueles 
cujas obras chegaram até ho
je. Toda sua vida foi dedi
cada a defesa da indepen
dência de Atenas, ameaçada 
pela ambição de Filipe da 
Macedônia, contra o qual 
pronunciou, na assembléia 
do povo, entre 351 e 340 
a.C., suas célebres “Filípi- 
cas” e “Olintiantes” (discur
sos nos quais pediu aos ate
nienses que socorressem a 
cidade de Olinto contra Fi
lipe). Com sua eloqüência 
veemente e vigorosa, tentava 
arrancar seus compatriotas 
da despreocupação e levian-' 
dade, para lançá-los, antes 
que fosse tarde demais, na 
luta contra os macedônios. 
Em 338 a.C., participou da 
batalha de Queronéia, desas
trosa para Atenas, sem de
monstrar bravura particular. 
Não obstante o revés da po
lítica de resistência, da qual 
ele se havia feito o principal 
propagandista, Demóstenes 
manteve sua influência: foi 
encarregado de fiscalizar o 
conserto das fortificações de 
Atenas. Como recompensa 
por seus serviços, Ctesifon 
propôs ao povo conceder-lhe 
uma coroa de ouro (337/336 
a.C.), mas Ésquines, conquis
tado pelo partido macedô- 
nico, perseguiu Ctesifon por 
proposição ilegal. O processo, 
retardado pelos acontecimen
tos políticos, só foi levado pe
rante os juizes em 330 a.C. 
e teve como conseqüência 
uma luta de oratória entre 
Ésquines e Demóstenes. Este 
aproveitou, em seu discurso 
“Sobre a Coroa”, para fazer 
uma apologia de toda sua vi
da política e ganhou a cau
sa. Entrementes, Alexandre, 
filho de Filipe da Macedônia, 
havia triunfado na Grécia e, 
após a vitória de Tebas (335 
a.C.), exigira que lhe fossem 
enviados os dois melhores 
oradores de Atenas. Um de
les seria Demóstenes, mas foi 
salvo pela intervenção de 
Demade. Alguns anos depois, 
teria sua reputação diminuí
da e perderia a estima de seu 
próprio partido: Harpale, in
tendente de Alexandre, pi
lhou o tesouro real e refu
giou-se em Atenas com uma 
soma imensa. Demóstenes 
teria se deixado comprar por 
ele e facilitado sua fuga. O 
inquérito feito pelo areópago 
(tribunal de Atenas), levado 
adiante por seu pedido, re
conheceu sua culpabilidade. 
Condenado a uma multa de
50 talentos e não podendo 
pagá-la, Demóstenes foi en
carcerado, mas conseguiu fu
gir e ir para Égina, depois 
Trezene e Argólide. Quando

da morte de Alexandre, re
tornou — a chamado — pa
ra Atenas (323 a.C.), reto
mando toda sua ascendência 
política. Contribuiu então pa
ra a sublevação grega contra 
Antipater. Tendo falhado 
essa revolta, Antipater exi
giu de Atenas a entrega de 
seus chefes, com Demóste
nes. Novamente ele conseguiu 
fugir, refugiando-se no tem
plo de Poseidon, na ilha Ca
lauria. Quando os soldados 
de Antipater cercaram o san
tuário, Demóstenes se enve
nenou.

Denis (Maurice)
Pintor, decorador e gravador 
francês (Granville, 1870 — 
Saint-Germain-en-Laye, 1943). 
Após brilhantes estudos se
cundários, Maurice Denis 
entrou para a Academia Ju- 
lian, em 1888. Foi imediata
mente atraído pela obra de 
Van Gogh, Manet, Degas e 
Gauguin — exemplo da in
fluência desse último é sua 
obra “As Musas” (1893, Pa
ris). Inteligente, culto, exce
lente escritor, se tornaria o 
teórico do grupo de Nabis 
(formado por artistas que 
freqüentavam a Academia 
Julian). Enunciou os novos 
princípios aos quais aspirava 
sua geração. Sua frase: 
“Lembrar-se que um quadro, 
antes de ser um cavalo de 
batalha, uma mulher nua ou 
qualquer anedota, é essen
cialmente uma superfície pla
na recoberta de cores reuni
das numa certa ordem”, tor
nou-se famosa. O mérito que 
lhe coube foi o de explicar 
e justificar as grandes cria
ções do século XIX. Infeliz
mente, sua obra não está à 
altura de sua audácia inte
lectual. Sufocado por uma 
técnica erudita, faltou-lhe es
pontaneidade e vigor. Após 
duas viagens para a Itália, 
em 1895 e 1897, Denis abju
rou o simbolismo para se 
converter à técnica dos an
tigos florentinos e sienenses 
enquanto que uma terceira 
estada na península acelerou 
sua submissão ao humanis
mo clássico. Orientado para 
a pintura religiosa pelo Pa
dre Janvier, Denis fundou, 
em 1919, com Desvallières, 
os “Ateliers d ’Art Sacré”, 
cuja finalidade era a renova
ção da arte sacra. Executou 
quadros intimistas e vastas 
decorações para o teatro do 
Champs-Elysées (1912/13), o 
Petit-Palais (1925), e a Igre
ja Saint-Louis de Vincennes, 
em Saint-Mandé. Sua obra 
mais conhecida é “Homena
gem a Cézanne” (1900, Pa
ris).



Dcodoro da Fonseca 
(Manuel)

V. Deodoro, Marechal, En
ciclopédia Abril (Vol. IV).

De Predis 
(Giovanni Ambrogio)

Pintor italiano (Milão, 1455
— id., 1517). Em 1483, Am
brogio e seu irmão, Evange
lista, trabalharam com Leo
nardo da Vinci para a Con
fraria da Concepção, em Mi
lão, num retábulo do qual 
fazia parte “A Virgem dos 
Rochedos” (Londres), a obra 
mais conhecida de sua cola
boração com o mestre. Am
brogio tornou-se o discípulo 
mais fiel de Leonardo, parti
cularmente na arte do retrato, 
onde seu sucesso foi incon
testável. Às vezes De Predis 
se aproxima tanto de Leo
nardo que alguns de seus re
tratos (como o “Cavaleiro”) 
chegaram a lhe ser atribuí
dos. Às vezes retoma a ve
lha tradição lombarda dos 
perfis, como no retrato de 
“Francesco Brivio” (Milão). 
Tornou-se pintor da corte dos 
Sforza, cargo esse que lhe 
conseguiu uma clientela de 
primeira importância: retra
tos de Ludovico, da Duque
sa Catarina, de Bianca M a
ria Sforza e o retrato de 
“Maximiliano I ” (1502), sua 
única obra assinada.

De Quincey (Thomas)

Escritor inglês (Greenheys, 
Manchester, 1785 — Edim
burgo, 1859). Órfão de pai, 
atravessou momentos difíceis

em sua juventude. Após di
versos anos passados num 
colégio de Manchester, par
tiu a pé para Londres a fim 
de regularizar sua situação. 
Sozinho e sem dinheiro, na 
capital, conseguiu, contudo, 
entrar em contato com os 
tutores; foi então enviado a 
Oxford, onde brilhou nos es
tudos. Atacado por fortes e 
freqüentes nevralgias, pro
curou aplacar a dor com 
ópio. Em pouco tempo o ví
cio o dominou, apesar de se 
esforçar inutilmente por dei
xá-lo. Essa sua luta durou 
de 1804 até 1813, data em 
que se declarou um “opiô- 
mano regular e inveterado”. 
Retornou para Londres qua
tro anos depois e passou a 
colaborar em diversas revis
tas. Os últimos trinta anos de 
vida passou em Edimburgo. 
De Quincey foi um helenista 
precoce e erudito. Além de 
sua obra principal, “Confis
sões de um Opiômano In
glês”, devem-se a ele diver
sas obras muito importantes 
e complexas: pequenos tra
tados e monografias varia
das, estudos e pesquisas da 
filosofia e lendas alemãs, ar
tigos de economia política, 
de história, de crítica literá
ria e de memórias. Seus arti
gos publicados em jornais 
(como, por exemplo, “Batem 
à Porta de Macbeth”, “O 
Assassinato Considerado co
mo uma das Belas-Artes”, 
“Recordações dos Poetas La- 
kistas Ingleses”, etc.) soma
ram, quando de sua morte, 
uma quinzena de volumes.

Derzhavin 
(Gavrila Romanovich)

Poeta e prosista russo (Ka- 
zán, 1743 — Svanka, 1816). 
Estudou em Oremburgo e 
Kazán, adquirindo grande 
reputação como professor de 
retórica e línguas clássicas. 
Em 1762 ingressou como 
simples soldado no Regimento 
da Transfiguração, servindo 
até 1777. Foi conselheiro de 
Estado e governador de Olo- 
nets e Tambow. Protegido 
abertamente por Catarina II 
e por. Paulo I, foi secretário 
de Estado (1791), senador 
(1793), presidente do Colégio 
de Comércio (1794) e dire
tor da chancelaria do Conse
lho Supremo (1796). Um ano 
depois, caído em desfavor 
real, teve de retirar-se para 
a vida particular. Em 1800 
retornou às boas graças reais, 
sendo nomeado ministro da 
Fazenda e da Justiça. Nos 
últimos anos de sua vida ten
tou, sem êxito, escrever para 
o teatro. Poeta laureado da

corte, apesar de suas tendên
cias retóricas, manifestou ser 
capaz de sentir a natureza e 
a ânsia de nobres ideais; can
tou Deus, a morte, a glória, 
tornando-se famoso dentro e 
fora de seu país.

De Sanctis (Francesco)

Crítico italiano (Morra Irpi- 
na, Salerno, 1817 — Nápoles,
1883). Colaborou na revisão 
das “Regras Elementares 
da Língua Italiana”. De lá 
passou para a academia 
militar da Nunziatella, e 
deve-se a Benedetto Cro- 
ce a compilação e a publi
cação dos cursos que De- 
Sanctis pronunciou nesse pe
ríodo — “Teoria e História 
da Literatura”. Do ponto de 
vista biográfico, “A Juventu
de de Francesco De Sanctis” 
resume a primeira parte de 
sua vida, que se encerra com 
um encarceramento de três 
anos no castelo de Oeuf 
(1850/53), devido à sua par
ticipação no movimento anti- 
Bourbon de 1848. Condena
do ao exílio, na América, du
rante a viagem desembarcou 
em Malta, indo para o Pie
monte, onde se escondeu. Em 
1854/55, em Turim, manteve 
curso sobre Dante (“Lições 
Inéditas sobre a Divina Co
média”) e publicou diversos 
ensaios literários. No ano se
guinte, aceitou o convite pa
ra ir a Zurique ensinar litera
tura italiana na Escola Poli
técnica, escreveu “Cartas do 
Exílio”, “Cartas a Teresa”, 
e outras. Em 1860 retornou 
a Nápoles, e aproveitou sua 
nomeação de diretor de en
sino para fazer uma profun
da reforma da universidade, 
antes de ser ministro da Ins
trução Pública durante os 
ministérios de Cavour e Ri- 
casoli. Dirigiu o jornal 
“LTtalia” e, mais ou menos 
na mesma época, publicou 
seus “Ensaios Críticos”, co
laborou na “Nova Antolo-
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gia”, e, sobretudo, edificou e 
levou a término sua monu
mental “História da Litera
tura Italiana”. No mesmo 
ano, ocupou a cadeira de li
teratura comparada na Uni
versidade de Nápoles. Aban
donou a seguir o ensino uni
versitário e se envolveu no
vamente em política. Relatou 
suas últimas campanhas elei
torais em “Viagem Eleito
ral;’ e terminou sua carreira 
como ministro da Instrução 
Pública. Original é a con
cepção de arte como “for
ma” que De Sanctis formu
la, meio século antes dos fa
mosos formalistas russos. Na 
arte, segundo ele, não se po
de dividir conteúdo de for
ma, entendendo esta como 
algo existente em si, separa
damente. A “forma” é já o 
próprio conteúdo, ambos en
gendrados unitariamente no 
espírito do artista. Ela, por
tanto, não é uma ornamen
tação ou um revestimento 
exterior. Dessa maneira, De 
Sanctis sustenta uma teoria 
anti-romântica e nova acer
ca da autonomia da arte, 
conciliando a personalidade 
autônoma do autor com a 
função social da arte.

Desargues 
(Girard ou Gérard)

Engenheiro francês (Lyon, 
1593 — id., 1662). Estando 
em Paris, atraiu a atenção 
de Richelieu, que o levou 
consigo no assédio de La 
Rochelle (1628) como enge- 
nheiro-militar. Retornou a 
Paris onde freqüentou tam
bém reuniões científicas 
na casa do padre Mersenne. 
Dedicou-se com paixão ao 
estudo da perspectiva (e es
creveu curtas obras relativas 
a essa ciência, como “Trata
do de Perspectiva”, 1636), ao 
corte das pedras (“Do Corte 
das Pedras”) e à construção 
dos meridianos. Mas seu 
maior mérito foi ser o pre
cursor do novo ramo da geo
metria, chamado geometria 
projetiva (que atingiu seu 
pleno desenvolvimento no sé
culo XIX). Em 1650, Desar
gues retornou à sua cidade 
natal, que não mais deixaria. 
Sua obra principal, “Tratado 
das Seções Cônicas”, foi im
pressa em Paris em 1639, 
com cinqüenta exemplares. A 
maior parte de suas obras 
não chegou até a época mo
derna e ficou desconhecido 
até 1822, quando o General 
Poncelet, em seu “Tratado 
das Propriedades Projetivas”, 
atraiu a atenção do mundo 
erudito para esse fundador 
da geometria moderna. Pon

celet, baseado numa de suas 
proposições relativas ao triân
gulo, pôde apresentar sua 
teoria da homologia. Deve-se 
a Desargues, no caso das cô
nicas, o esboço de uma teo
ria da involução.

Desbordes-Valmore
(Marceline)

Poetisa e escritora francesa 
(Douai, 1786 — Paris, 1859). 
Muito menina ainda foi com 
seus pais para Guadalupe (a 
menor das Grandes Antilhas), 
mas uma insurreição obri
gou-os a retornar à França. 
Em pouco tempo Marceline 
encontrou-se órfã e sem 
meios econômicos. Para se 
sustentar tentou a carreira de 
atrjz. Apesar de ter feito so
mente os estudos primários, 
possuía boa cultura, voz ex
celente e temperamento dra- 

„ mático. Debutou em Douai 
como cantora e, em 1804, 
no Teatro das Artes de Ruão. 
No ano seguinte se apresen
tou na ópera Cômica de 
Paris, conseguindo sucesso. 
Em cerca de 1809 teve um 
filho (talvez de Henri La- 
touche), mas o pai da crian
ça a abandonou. Dessa desi
lusão nasceram suas “Ele
gias”, uma das mais belas 
obras da poesia francesa. Em 
1812 retornou ao teatro. Ca
sou-se, cinco anos depois, 
com o ator Prosper Valmore. 
No ano de 1823, já célebre, 
Marceline renunciou ao tea
tro para dedicar-se totalmente 
à literatura e à educação de 
seus três filhos. Publicou uma 
meia dúzia de volumes: “Ele
gias e Poesias Novas” (1825), 
“Poesias” (1830), “Pobres 
Flores” (1839), etc., com
preendendo um volume de 
poemas escolhidos com um 
prefácio de Saint-Beuve 
(1842) e também diversas co
leções de contos em prosa. 
Marceline era considerada a 
mais alta encarnação femi
nina do Romantismo. Mas 
novas dores a aguardavam: 
morreu-lhe Inês, uma de suas 
filhas (para a qual escreveu

“Sonho Intermitente de Uma 
Noite Triste”, no qual revive 
toda sua juventude), seu ir
mão e a segunda filha, On- 
dine. Alquebrada por tantas 
provações, lutos e misérias, 
Marceline se apagou, quase 
só, quase esquecida. Conside
rada a mais genial poetisa 
francesa depois de Louise La- 
bé, Marceline Valmore, ape
sar de uma prolixidade inter
mitente, é, na realidade, pre
cursora dos mestres da poe
sia moderna (Rimbaud e, 
sobretudo, Verlaine); A sua 
poesia melancólica é harmo
niosa reflete uma alma sen
sível e dolorida.

Descartes (René)

V. Descartes Enciclopédia 
Abril (Vol. IV).

Desmoulins (Camille)

Político francês (Guise, Ais- 
ne, 1760 — Paris, 1794). 
Em 1785 iniciou sua carreira 
política. Deputado por Guise, 
alcançou fama quando do 
súbito desligamento de Ne- 
cker, por Luís XVI. Em 12 
de julho de 1789, Camille, 
de cima de uma mesa de 
café nos jardins do Palais 
Royal, anunciou ao povo a 
demissão de seu favorito. 
Inflamou as paixões da mul
tidão com seu grito “Às ar
mas”. Era um dos primeiros 
acontecimentos da Revolu
ção. Seguindo Desmoulins o 
povo atravessou Paris à pro
cura de armas pela força. 
Excelente jornalista, ele redi
giu um jornal de vigoroso 
estilo panfletário, o “Revo
lução de França e de Bra- 
bant” (1789/91). Eleito depu
tado à Convenção de 1792, 
aproximou-se de Danton, 
com quem votou todas as 
medidas violentas tomadas 
nessa época, participou da 
preparação da jornada de 
1792 e dos massacres de se
tembro, e dirigiu a luta con
tra a Gironda em sua “His
tória dos Brissontins” . Pouco



a pouco porém inciinou-se à 
moderação e ao abandono do 
Terror; publicou, nesse sen
tido, no fim de 1793, alguns 
números de um novo jornal, 
“Le Vieux Cordelier”. Foi 
julgado com Danton e, como 
ele, condenado ao cadafalso 
sem apresentar sua defesa.

Despiau (Charles)

Escultor francês (Mont-de- 
Marsan, 1874 — Paris, 1946). 
Foi profundo admirador de 
Rodin, para o qual chegou 
a trabalhar (“O Gênio do 
Repouso Eterno”). A arte de 
Despiau se caracteriza inicial
mente pela sua reserva, cal
ma, sua recusa de qualquer 
gesticulação patética. Mais 
que aos de Rodin, seus nus 
masculinos se aproximam 
aos da Grécia clássica (“Atle
ta em Repouso”, 1923). Os 
nus femininos mostram for
mas cheias, superfícies tran
qüilas, perfis ondulantes. Os 
rostos dessas estátuas espe
lham a preocupação princi
pal de Despiau; o retrato. 
Representa sobretudo as jo
vens mulheres, não porque 
procurasse a beleza, mas pa
ra representar rostos onde a 
vida ainda não houvesse gra
vado suas marcas. Todos os 
seus personagens têm o ar 
contido, que se pode obser
var tanto nos bustos de 
“Line Aman-Jean” (1925), de 
“Mlle. Bianchini” (1929), e de 
“Maria Lani” (1929), como 
em “Eva” (1925), “Dionísio” 
(1945), “Apoio” (1946). Se 
Despiau mostra o ser huma
no em sua verdade, é no 
que a verdade tem de mais 
delicado e amável. Numa 
época em que a arte de van
guarda se desviara do retra
to, em que a arte acadêmica 
só via o lado superficial e 
fácil, Despiau soube lhe de
volver a vida, o calor, o po
der de emoção.

Dessoir (Max)

Filósofo alemão (Berlim, 
1867 — Königstein-em-Tau- 
nus, 1947). Em 1889 douto
rou-se em filosofia em Ber
lim e, três anos depois, for
mou-se em medicina em 
Würrburg. Tornou-se profes
sor assistente da Universida
de de Berlim em 1897 e pro
fessor em 1920. Em 1906 fun
dou a “Revista de Estética e 
Ciência da Arte em Geral”, 
que editou por muitos anos. 
Em 1909 organizou e dirigiu 
a “Gesellschaft für Ästhetik 
und Algemeine Kunstwissens
chaft” (“Sociedade de Estéti
ca e Ciência das Artes em 
Geral”). Com o advento do

governo nazista, em 1933, 
Dessoir enfrentou dificulda
des e frustrações que culmi
naram com o ministro da 
Propaganda, Goebbels, proi
bindo-o de ensinar, de falar 
em público e de publicar. 
Em agosto de 1943, a vida 
em Berlim se tornara tão 
difícil que Dessoir e sua es
posa deixaram a cidade, indo 
para Bad Nauheim. A posi
ção filosófica de Dessoir é 
a de um idealista crítico 
neokantiano, humanizado e 
enriquecido por grandes e 
detalhados conhecimentos da 
psicologia e das artes. Inte- 
ressou-se pela parapsicologia, 
e se aproximou desse proble
ma com a objetividade liberal 
de um cientista e um filó
sofo livre de preconceitos. 
Considerando o campo abar
cado pela estética, entendido 
como todo o reino dos obje
tos, atitudes e categorias es
téticas, inclui objetos natu
rais e também certos aspec
tos das estruturas intelec
tuais, e sociais. Esse campo 
não se restringe às artes. 
Mas estas, por seu lado, 
apesar de limitadas em exten
são, seriam as mais ricas em 
conteúdo e relevância, tendo 
suas raízes e frutos em di
versos aspectos da natureza 
física, intelectual, social e 
religiosa do homem.

De Troyes (Chrestien)

V. Chrestien de Troyes* En
ciclopédia Abril (Vol. III).

Deus Ramos (João de)

Poeta português (São Barto
lomeu de Messines, Algarve, 
1830 — Lisboa, 1896). Em 
1849 mudou-se para Coim
bra, onde se formou em di
reito. Dirigiu o jornal “O 
Bejense” (1862/64) e publi
cou seus primeiros versos 
(“Flores do Campo”). Eleito 
deputado, foi para Lisboa, 
onde posteriormente recebeu

a nomeaçao de comissário* 
geral do ensino, devido a 
um método de alfabetização 
que inventara (“Cartilha Ma
ternal”, 1876). Em 1893, 
Teófilo Braga reuniu e pu
blicou a coletânea de seus 
epigramas e poesias líricas e 
satíricas, intitulado “Campo 
de Flores”. Poeta lírico, sen
sível e delicado, afirmou-se 
e se impôs numa época em 
que o ultra-romantismo es
tava decaindo. Outras obras 
do poeta são: “Dicionário 
Prosódico de Portugal e Bra
sil” (1870), “Despedidas do 
Verão”, “Folhas Soltas” 
(1876).

Deustua (Alejandro)

Filósofo, educador e estético 
peruano (Huanacayo, 1849
— ?, 1945). Foi professor e 
diretor da Universidade de 
San Marco e diretor da Bi
blioteca Nacional de Lima, 
contribuindo enormemente 
para o desenvolvimento da 
educação peruana em todos 
os níveis. Começou a escre
ver suas obras filosóficas 
com idade bastante avança
da. Seu pensamento filosófi
co é marcado pelas idéias de 
liberdade e ordem e estão 
claramente expostos em seu 
principal interesse: a estéti
ca. Assim é que designa be
leza como “a conciliação da 
liberdade e natureza, através 
da meditação de uma ordem 
ideal criada pela imaginação”. 
Já a arte, seria para ele “a 
graciosa expressão da conci
liação entre natureza e liber
dade, conciliação imaginada 
pelo artista e traduzida por 
meio de formas adequadas 
ou expressivas”. O elemento 
da natureza seria fornecido 
pela sensibilidade humana, 
incluindo sensação e emoção. 
A liberdade é encontrada na 
ausência de resistência, que 
por sua vez permite o desen
volvimento do espírito, atra
vés da imaginação criativa. 
A liberdade, assim, se mani
festaria numa única ordem, 
e só se realizaria totalmente 
na ordem de sua própria 
criação — uma ordem artís
tica ou harmônica. Essa or
dem a imaginação criaria 
usando elementos sensoriais 
e agindo em estreita relação 
com as emoções. Para Deus
tua, além de beleza, haveria 
diversos outros tipos de va
lores (como a lógica, o va
lor econômico, o valor mo
ral), para os quais a imagina
ção pode tembém contribuir 
de alguma forma. Esses va
lores podem, por sua vez, 
contribuir para a experiência 
estética, mas estariam abaixo
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de beleza e liberdade. Somen
te na esfera estética a liber
dade seria soberana, desvin
culada de ordens ou normas 
externas a ela. Por isso o 
valor estético seria o “valor 
dos valores”.

Dewey (John)

Filósofo, psicólogo e educa
dor americano (Burlington, 
Vermont, 1859 — Nova 
York, 1952). Formou-se pela 
Universidade de Vermont em 
1879 e ensinou por dois anos 
em escolas da Pensilvânia e 
de Vermont. Em 1884 dou
torou-se pela Universidade 
John Hopkins. Ensinou filo
sofia na Universidade de 
Minnesota (1888/89) e na de 
Michigan (1889/94). Foi en
tão para a Universidade de 
Chicago, onde dirigiu o de
partamento de filosofia, psi
cologia e pedagogia. Em 
1896, fundou uma escola ex
perimental (que dirigiu até 
1904) baseada em suas teo
rias. Transferiu-se em segui
da para a Universidade de 
Columbia como professor de 
filosofia, onde permaneceu 
até se aposentar (1930). 
As bases do pensamento de 
Dewey apóiam-se na tradição 
“yankee” do pragmatismo, 
do empirismo, do bom sen
so inimigo do absurdo. O 
próprio filósofo qualificou 
seu pensamento de “natura
lismo empírico” e às vezes 
de “humanismo naturalista” . 
Mas, para Dewey, “nature
za” não constitui simples
mente um conjunto de coisas 
regidas mecanicamente; é, ao 

' contrário, história, aconteci
mento, drama. Em todos os 
aspectos de seu pensamento 
Dewey tende para o concre
to. O próprio Dewey afirmou 
que a obra de Hegel deixou 
marcas permanentes em seu 
pensamento. Sua tentativa de 
uma nova interpretação sis
temática de Hegel em termos

mais modernos, mais ameri
canos e mais darwinianos 
foi o primeiro estágio daquilo 
que se tornaria o “instrumen- 
talismo” . Esse nome e a reali
dade intelectual que ele re
cobre pouco diferem do que 
William James, um pouco 
mais velho que Dewey, havia 
chamado de “pragmatismo”. 
Para a concepção pragmatista 
a meta do conhecimento não 
seria a simples certeza inte
lectual, mas a elaboração de 
hipóteses que só se revelarão 
verdadeiras na medida em 
que sejam confirmadas pela 
ação, pela prática. A primei
ra obra de Dewey foi uma 
“Psicologia” (1887), na qual 
demonstrou que a natureza 
e a função “instrumental” da 
inteligência são os princípios 
essenciais do pensamento fi
losófico. As formas dessa fi
losofia começaram a se de
finir em 1891, no “Resumo 
de uma Teoria Crítica da 
Ética”. Esses primeiros estu
dos sobre os fundamentos 
psicológicos da moral iriam 
reduzir a moral a um peque
no número de seus compo
nentes psicológicos. Seus prin
cípios pedagógicos (baseados 
na teoria instrumentalista), 
que repudiavam totalmente os 
métodos e objetivos tradicio
nais, foram expostos em “O 
Credo Pedagógico” e “A Es
cola e a Sociedade”. Para 
ele, a finalidade da educação 
consiste em criar os homens 
para “se adaptarem” ao meio 
e a reconstruir esse meio de 
forma a corresponder o mais 
possível a seus desejos e ne- 
cessidades. Em 1916 publicou 
seu tratado mais completo, 
“Democracia e Educação”, 
lançando definitivamente o 
movimento de Educação Pro
gressiva. Em sua “Reconstru
ção em Filosofia” (1920) 
atacou a metafísica tradicio
nal e também a prática da 
contemplação e especulação 
gratuita. Para Dewey, a pro
va da verdade e do valor de 
uma idéia é a resposta às 
perguntas: “É útil?”, “Fun
ciona?”. As respostas que 
Dewey fornece va esse pro
blema de utilidade, que é fun
damental na moral clássica, 
não são, porém, muito -satis
fatórias. Para ele é útil o que 
determina o “crescimento”, 
o “progresso”, o “melhora
mento”, etc. Com base nessas 
vagas noções racionalistas, 
pode-se discernir um certo 
horror instintivo de tudo que 
é fixo, imóvel; é a  conven 
ção americana que admite 
“a priori” que a imobilidade 
em si é má, enquanto que o 
movimento e a mudança são 
bons.

Dewey (Melvil)
Bibliotecário norte-americano 
(Adam Center, Nova York, 
1851 — Lake Placid, Essex 
County, Inglaterra, 1931). 
Desenvolveu a ciência bi- 
blioteconômica nos EUA. 
Formou-se em 1874 no 
Anherst College, tornan
do-se seu bibliotecário. 
Em 1877 mudou-se para Bos
ton onde fundou (com R. R. 
Bowker e Frederick Leypoldt) 
e editou o “Library Journal”. 
Foi também um dos fundado
res da Associação Americana 
de Bibliotecas. Em 1883 tor
nou-se bibliotecário do Co
lumbia College, na cidade de 
Nova York, onde fundou a 
escola de biblioteconomia, 
a primeira instituição es
tabelecida para a instrução 
de bibliotecários. Essa escola, 
que teve muito sucesso, foi 
restabelecida em Albany, No
va York, como Biblioteca 
Estadual, sob sua direção. De 
1889 a 1906 foi diretor esta
dual de bibliotecas. Reorga
nizou completamente a bi
blioteca estadual, tornando-a 
uma das mais eficientes dos 
EUA. Estabeleceu o sistema 
de bibliotecas ambulantes e 
coleções de ilustrações. O 
“sistema decimal de classifi
cação” de Dewey para clas
sificar material bibliográfico, 
proposto primeiramente em 
1876, é extensivamente usado 
até hoje.

Diabelli (Anton)
Compositor austríaco (Mat- 
tsee, perto de Salzburgo, 
1781 — Viena, 1858). Foi 
aluno de Michael Haydn no 
mosteiro de Raitenhaslach, 
na Baviera, para onde fora 
enviado para seguir carreira 
religiosa. Abandonou porém 
a idéia de receber as ordens 
quando da secularização dos 
conventos da Bavária (em 
1803). Foi então para Viena, 
onde estudou com Joseph 
Haydn e logo suas peças para 
piano e seus arranjos torna
ram-se extremamente popula
res. Outras composições de 
Diabelli incluem canções e 
uma opereta, “Adam inder 
Klemme” (“Adão na Enrasca
da”), enquanto que suas mis
sas, especialmente a “Land- 
messe” (“Missa do Campo”), 
eram muito conhecidas na 
Áustria. Com o dinheiro que 
recebeu como professor de 
guitarra e piano, pôde se tor
nar sócio de Peter Cappi, um 
editor de músicas, em 1818.

Diaghilev (Sergei)
V. Diaghilev, Enciclopédia 
Abril (Vol. IV).
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Dias (Bartolomeu)

Navegador português (?, c. 
1450 — ao largo do cabo 
da Boa Esperança, 1500). 
Partiu em agosto de 1487 
para reconhecer as desco
bertas feitas pelos navega
dores portugueses na costa 
ocidental da África. Desco
briu inicialmente a atual 
baía Spencer e o cabo das 
Voltas. Seguindo viagem, en
frentou uma violenta tem
pestade que durou catorze 
dias; quando esta terminou, 
Dias mudou seu curso para 
o leste; não encontrando 
terra, dirigiu-se para o norte 
e descobriu a baía das Vacas 
(África oriental). Fora o 
primeiro europeu a dobrar a 
ponta sul da África. Contu
do, não se deu conta disso 
imediatamente. Tendo o des
contentamento da tripulação 
obrigado Bartolomeu Dias a 
retornar, passou novamente 
diante do cabo, que chamou 
cabo das Tormentas, devido 
às tempestades que lá havia 
sofrido. Mas o Rei João II 
de Portugal preferiu rebatizá- 
lo cabo da Boa Esperança, 
pois esperava, com razão, 
que essa descoberta abriria o 
caminho para as índias. Par
tiu sob as ordens de Vasco 
da Gama na expedição de 
1497, mas foi enviado de 
volta a Portugal após terem 
alcançado as ilhas de Cabo 
Verde. Três anos depois, 
uniu-se à expedição de C a
bral e, após o descobrimento 
do Brasil, ao regressar para 
Portugal, Bartolomeu Dias 
desapareceu numa tempes
tade, próximo ao cabo da 
Boa Esperança.

Dias (Henrique)

Guerrilheiro brasileiro (Per
nambuco, princípio do século 
XVII — id., 1662). Filho de 
africanos libertos, em 1633 
ofereceu-se, juntamente com 
Matias de Albuquerque e 
outros, para lutar contra os 
holandeses; no mesmo ano

distinguiu-se na batalha de 
Iguaraçu. Aprisionado pelos 
holandeses em 1635, foi sol
to e, no ano seguinte, lutan
do sob forma de guerrilhas, 
queimou canaviais. Em 1637 
decidiu a vitória na batalha 
de Porto Calvo, mas teve de 
amputar uma das mãos feri
das na batalha. Em 1638, 
após ter defendido a Bahia, 
recebeu o foro de fidalgo, o 
hábito da Ordem Militar de 
Cristo e, em 1639, a patente 
de cabo e governador dos 
crioulos, negros e mulatos da 
guerra de Pernambuco, com 
um soldo mensal de 40 cru
zados. De 1637 a 1645 lutou 
contra os holandeses como 
campanhista e guerrilheiro. 
Participou das batalhas de 
Guararapes (1648 e 1649) e 
da retomada do Recife 
(1654). Como prêmio recebeu 
casas, terras e aumento de 
soldo. Viajou para Portugal 
em 1656. Voltando ao Bra
sil, abandonou a atividade 
guerrilheira. Em sua home
nagem, o terço dos negros 
passou a chamar-se “Terço 
dos Henriques”.

Dias (Marcílio)

Marinheiro brasileiro (Rio 
Grande, RS, 1838 — rio 
Paraná, perto de Corrientes, 
Argentina, 1865). Entrou na 
M arinha em 1855 alcançando
o posto de marinheiro de 
primeira classe. Corajoso e 
excelente artilheiro, distin
guiu-se na Guerra do Para
guai nas operações da es
quadra brasileira contra Pais- 
sandu, especialmente no ata
que dirigido por Mariz e 
Barros, após o qual cravou o 
estandarte brasileiro na torre 
da igreja em Paissandu. De
flagrada a guerra do Para
guai, era chefe do “rodízio 
raiado de ré” da canhoneira 
“Parnaíba”. Perdeu a vida 
heroicamente na batalha na
val do Riachuelo (11 de ju
nho de 1865): abordada sua 
canhoneira por navios para
guaios, teve de abandonar 
seu posto para enfrentar em 
luta corpo a corpo quatro 
inimigos. Ferido gravemente, 
morreu no dia seguinte.

Díaz (Porfirio)
Político mexicano (Oaxaca, 
1830 — Paris, 1915). Entrou 
para o Exército com dezes
seis anos, durante a guerra 
contra os Estados Unidos da 
América. Foi, a seguir, um 
dos melhores generais de 
Juarez na luta contra o 
Imperador Maximiliano e 
os franceses; tomou Pue- 
bla, o que o tornou famoso. 
Em 1871 revoltou-se contra

Juarez e, cinco anos depois, 
contra Lerdo. Inicialmente 
vencido e forçado a retirar-se 
para os Estados Unidos, le
vantou depois novas forças, 
derrotou as tropas governa
mentais em Teco ac (novem
bro de 1876) e tomou o po
der do México. Presidente 
da República de 1876 a 1880 
e de 1884 a 1911, Díaz gover
nou o México por mais de 
trinta anos. Estabeleceu um 
regime ditatorial, e fez pren
der ou assassinar seus opo
nentes. Impediu a imprensa 
(instituindo rígida censura) 
de denunciar seus desmandos. 
Impôs em 1890 uma reforma 
da Constituição, que lhe per
mitiu fazer-se reeleger inde
finidamente. Mas, apesar 
desse regime forte, pôs em 
ordem as finanças, encorajou 
a agricultura e a indústria. 
Durante sua presidência, as 
exportações mexicanas du
plicaram. Para realizar esse 
esforço, Díaz apelou para 
capitais estrangeiros que to
maram uma posição predo
minante na economia mexi
cana. Derrubado em 1911 
por Francisco Mader-e, Díaz 
viveu no exílio seus últimos 
anos.

Díaz dei Castillo (Bernal)

Conquistador e cronista espa
nhol (Medina dei Campo, c. 
1492 — Santiago, Guate
mala, 1581/84). Deixou a 
Espanha em 1514 — foi 
para a América, fascinado 
pelas aventuras que entrevia 
nas terras recentemente des
cobertas. Como soldado, sob 
as ordens de Hernán Cortez, 
tomou parte na conquista do 
México. Dessa experiência 
nasceu sua “História Verídica 
da Conquista da Nova Espa
nha por um de Seus Conquis
tadores”, publicada postu
mamente em 1632. Esta obra 
é considerada um dos do
cumentos mais preciosos pa
ra o conhecimento dessa fase 
da história: Díaz dei Castillo 
faz sobressair em sèu livro o 
heroísmo anônimo da massa 
de combatentes, opondo-se 
assim a López de Gomara 
(cuja “História Geral das 
índias Ocidentais” está im
pregnada da personalidade 
heróica de Cortez). Antes da 
conquista do México, Díaz 
dei Castillo fora soldado de 
Pedrarias Dávila (governador 
de Darién), participando das 
expedições a Cuba de Fran
cisco Hernández de Córdoba, 
de Juan de Grijalva e de 
Diego de Velásquez. Após a 
aventura mexicana, fixou-se 
na Guatemala, onde se tor
nou “regidor” e se dedicou 
à redação de sua história.

Dewey, John —  
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Díaz Mirón (Salvador)

Poeta mexicano (Veracruz, 
1853 — id., 1928). Desde 
sua juventude, participou ati
vamente da vida política de 
seu país; orador de grande 
talento, deputado no Con
gresso da União, seu amor 
pela política provocou a ini
mizade do ditador Porfirio 
Díaz, que o fez prender. 
Perseguido, Díaz Mirón refu- 
giou-se em Cuba, onde escre
veu a maior parte de suas 
obras poéticas. Ensinou du
rante algum tempo, e de 
1913 a 1914 dirigiu o jornal 
“O Impar ciai”. Profundamen
te admirado pelos pobres de 
seu país, era visto como um 
homem dotado de um forte 
sentido da justiça e do belo. 
Seu nome foi colocado ao 
lado de poetas mexicanos 
modernos como Manuel Gu- 
tiérrez Nájera e Manuel José 
Othón. A magnificência do 
ritmo está entre as maiores 
qualidades de sua poesia, 
influenciada pela escola par
nasiana. Entre suas obras es* 
tão: “Poesias” (1886 e 1895) 
e “Triunfos” (1910).

Dickens (Charles)

V. Dickens, Enciclopédia 
Abril (Vol. IV).

Dickinson (Emily)

Poetisa norte-americana 
(Amherst, Massachusetts, 
1830 — id., 1886). Filha de 
um advogado, foi inicialmen
te aluna da escola comunal 
de Amherst, e, a partir de 
1847, do Colégio South Ha- 
dley (onde estudou química, 
fisiologia e literatura inglesa). 
A educação extremamente rí
gida e a tirania do pai, con
tudo, lhe foram prejudiciais. 
Freqüentou por algum tem
po a Amherst Academy, re
cebeu aulas particulares e 
completou sua cultura como 
autodidata. Um amor infeliz, 
durante o inverno de 1853, 
seria o único acontecimento 
externo dessa existência. O 
pai proibiu o enlace e o ca
sal não soube enfrentar a

oposição. A partir de 1862 
Emily yiveu quase reclusa: 
seus mais longos passeios não 
ultrapassavam o jardim da 
casa paterna. Seus contatos 
com o mundo exterior se da
vam quase exclusivamente 
através de um pequeno grupo 
formado pela família de seu 
irmão e alguns amigos, aos 
quais ela recitava, às vezes, 
poemas impregnados de mis
ticismo puritano. Em 1860 
começou a escrever. Os acon
tecimentos da guerra civil 
talvez tivessem produzido o 
estado de espírito que Emily 
precisava para expressar 
suas inquietações. Em 1862 
enviou quatro poemas a Tho- 
mas Wentworth Higginson, 
mas a resposta deve ter sido 
desconsoladora, pois Emily 
guardou para sempre quase
1 500.. poemas, que só foram 
publicados após sua morte. 
Sua obra foge à convenção e 
aos esquemas poéticos con
vencionais. Pelo estilo rápido 
e recortado e pela métrica 
irregular que usa, recorda os 
poetas metafísicos ingleses; 
pelas metáforas ousadas e 
precisas, com que dá senti
do concreto à emoção e à 
abstração, ela foi precursora 
dos poetas imaginistas, que 
a descobriram e a fizeram 
conhecer em 1920.

Diderot (Denis)

Filósofo e escritor francês 
(Langres, 1713 — Paris, 
1784). Filho de um rico cute- 
leiro de Langres, estava des
tinado à carreira religiosa. 
Fez seus estudos no colégio 
dos jesuítas de sua cidade na
tal, e depois no Colégio 
Louis-le-Grand, em Paris 
(1728/32), onde perdeu defi
nitivamente sua Vocação. 
Desejando a independência e 
tendo o pai cortado seu sus
tento, passou a viver da pe
na, aproveitando a versatili
dade de sua inteligência para 
escrever sobre os mais diver
sos assuntos (filosofia, litera
tura, arte, história, religião, 
etc.), traduzindo para livrei
ros, compondo sermões para 
missionários. Dividindo seu

tempo entre o trabalho e os 
prazeres, adquiriu uma cultu
ra autodidata prodigiosamen
te viva e moderna. Em 1743, 
casou-se com uma costurei
ra. Para se sustentar conti
nuou a escrever romances e 
contos licenciosos. Em 1746 
publicou “Pensamentos Filo
sóficos” e, em 1749, “Cartas 
sobre os Cegos para o Uso 
Daqueles que Vêem”, obra 
que fez com .que fosse preso 
por algum tempo em Vin
cennes. Enquanto isso, desde 
1745, estava empreendendo 
juntamente com D ’Alembert 
o imenso trabalho da “Enci
clopédia”, obra essa que de
veria transformar profunda
mente a mentalidade france
sa e cujos dois primeiros vo
lumes apareceram em 1751. 
Amigo de Rousseau (com o 
qual brigou em 1758), de 
Grimm, de D ’Holbach, tor
nara-se uma celebridade da 
vida literária parisiense. Pro
curou reformar o teatro 
criando o drama burguês (“O 
Filho Natural”, 1757; “O Pai 
de Família”, 1758); fez crí
tica de arte e manteve imen
sa correspondência, sobretu
do com Falconet e Sophie 
Volland. Esta, que conhecera 
em 1756, seria a grande pai
xão de sua vida. Apesar de 
trabalhar duramente, Diderot 
nunca abandonou a vida de
sordenada e boêmia, sempre 
às voltas com problemas fi
nanceiros. Foi obrigado a 
vender sua biblioteca a Cata
rina II. A rainha, porém, lhe 
deixou o usufruto dos livros 
com o título de bibliotecário 
e um bom ordenado. A par
tir de então, Diderot devotou 
verdadeiro culto à imperatriz 
da Rússia e, a seu chamado, 
foi passar uns tempos em 
São Petersburgo (1773/74). 
Na crítica da arte e literária, 
foi um teórico do pré-roman- 
tismo, fazendo a apologia do 
instinto, da sensibilidade e do 
patético. Mas Diderot foi, 
antes de mais nada, devido à 
“Enciclopédia”, o grande 
vulgarizador do pensamento 
filosófico do século XVIII. 
Pensador típico do “século 
das luzes”, sua posição filo
sófica foi determinada prin
cipalmente pelo empirismo 
inglês (que interpreta num 
sentido iluminista), pelo cri- 
ticismo cético de Bayle e pe
las diversas correntes mate
rialistas e naturalistas de seu 
tempo. Escreveu também en
saios filosóficos (“O Sonho 
de D ’Alembert”, 1769), vo
lumes de crítica literária 
(“Paradoxo do Cômico”, 
1773; “Discursos sobre a 
Poesia Dramática”, 1773) e 
romances (“A Religiosa”, 
1760).



Dídimo, o Cego

Teólogo cristão (Alexandria, 
313 — id., 398). Apesar de 
cego desde os quatro anos, 
adquiriu imensa cultura e era 
considerado um dos homens 
mais sábios de sua época. 
Opunha-se firmemente aos 
ensinamentos arianos e ma- 
cedônios. Asceta ardoroso, 
respeitado tanto pelos aria
nos como pelos ortodoxos, 
seus escritos demonstram no
tável conhecimento das Es
crituras e têm grande valor 
na literatura teológica. Entre 
esses: “De Trinitate”, “De 
Spiritu Sancto”. Escreveu 
também um livro polêmico, 
“Contra os Maniqueus”, e 
uma imensa obra que está 
quase totalmente perdida.

Diels (Otto Paul Hermann)

Químico orgânico alemão 
(Hamburgo, 1876 — Kiel, 
1954). Estudou química na 
Universidade de Berlim e, em 
1916, foi nomeado professor 
dessa matéria na Universida
de de Kiel. Em 1906 desco
briu a substância C30 2, su- 
bóxido de carbono ou ani- 
drído malônico, e determinou 
suas propriedades e compo
sição química. Inventou um 
método facilmente controlá
vel de remover alguns dos 
átomos de hidrogênio das 
moléculas de certas substân
cias orgânicas. Seu trabalho 
mais importante, feito com a 
ajuda de seu aluno Kurt 
Adler, relacionava-se com a 
chamada “síntese dieno” pa
ra a obtenção de substâncias 
orgânicas mais complexas. 
Esse processo permitiu a 
síntese da vitamina D  e da 
cortisona. Diels, juntamente 
com Adler, recebeu o prêmio 
Nobel de química em 1950.

Diesel (Rudolf)

Engenheiro alemão (Paris,
1858 — mar do Norte, 1913). 
Fez seus estudos superiores 
na Escola Politécnica de 
Munique de 1875 a 1879. 
Iniciou suas atividades pro
fissionais como representan

te de vendas, mantendo, en
tretanto, seu espírito de pes
quisador. Em 1885 começou 
a esboçar o projeto de sua 
maior invenção: um motor 
de pequeno ' porte, com 
baixo consumo de combustí
vel e de rendimento supe
rior aos motores a vapor 
então existentes. A partir de 
1887 passa a dedicar-se mais 
ativamente à sua obra e fi
nalmente consegue (em 1892), 
na Alemanha, patente para 
seu invento: um motor onde 
a queima do combustível é 
efetuada através de uma 
compressão adiabática do ar, 
sem necessidade das velas de 
ignição responsáveis pela ex
plosão da mistura ar-combus- 
tível nos motores a gasolina. 
Somente após a publicação, 
em 1893, de seu livro “Teo
ria e Construção de um M o
tor Térmico Racional” con
segue chamar a atenção dos 
industriais da época para 
seu motor, entrando, na oca
sião, em contato com Alfred 
Krupp, que se dispõe a fa
bricá-lo. Inicia-se então uma 
fase de intenso trabalho 
quando Diesel, após experi
mentar vários combustíveis
— nafta, gasolina e óleo —, 
decide-se pela utilização 
deste último. Em 1894 o mo
tor, ainda em fase experi
mental, funciona pela pri
meira vez, e em 1898 é ofi
cialmente lançado no merca
do. Em 1899 funda sua pró
pria fábrica em Augsburgo 
e passa o resto de sua vida 
desenvolvendo e aperfeiçoan
do sua invenção, não viven
do, porém, o suficiente para 
ver todas as suas aplicações 
possíveis. Desapareceu mis
teriosamente na noite de 29 
de setembro de 1913, duran
te uma viagem de navio com 
destino à Inglaterra.

Digby (sir Kenelm)

Pensador escocês (Gothurst, 
Buckinghamshire, 1603 — 
Londres, 1665). Órfão de pai 
aos três anos, fez estudos 
brilhantes. Casou-se com 22 
anos, mas, para não enfren
tar a oposição de sua mãe, 
o enlace foi mantido em se
gredo até 1626. Espírito 
aventureiro, Digby armou 
(1627) dois navios com os 
quais — sob pretexto de 
pesquisas arqueológicas nas 
costas do Mediterrâneo — 
“brincou de corsário”, che
gando mesmo a vencer uma 
batalha contra a frota fran- 
co-veneziana ancorada em 
Scanderoon. Retornou para 
Londres, ligou-se com Ben 
Jonson e reuniu em sua casa 
os melhores espíritos da épo
ca. Apesar de oficialmente

católico, em sua “Conversa
ção com uma Dama a Res
peito da Escolha de uma Re
ligião”, publicada em Paris 
(em 1638), defende a tese de 
que a Igreja deveria permi
tir total liberdade de opi
nião nas questões dogmáticas 
menores, mas deveria trans
mitir ininterruptamente sua 
autoridade pastoral, a única 
garantia de salvação para 
seus membros. Preso por or
dem do Parlamento no iní
cio de 1642, foi libertado de
vido à intervenção da fran
cesa Henriette-Marie. Banido 
de seu país, procurou refú
gio na França. Foi em Paris 
que Digby compôs seus 
principais tratados filosóficos: 
“Dos Corpos” e “A Im orta
lidade da Alma”, publicados 
em 1644. Os monarquistas 
ingleses enviaram-no (em 
1645) para Roma, onde 
Digby obteve 12 000 coroas 
de ouro do Papa Inocêncio 
X. Esses vínculos com os 
monarquistas não o impedi
ram de manter relações com 
Cromwell, do qual recebeu 
autorização para regressar à 
Inglaterra. Amigo de Des
cartes e de vários cientistas 
franceses, Kenelm Digby 
viajou muito e fez uma sé
rie de conferências nos cen
tros universitários, como 
Toulouse (1656) e Mont- 
pellier (1658).

Dilthey (Wilhelm)

Filósofo alemão (Briebrich, 
Renânia, 1833 — Suisi, 1911). 
Começou a freqüentar em 
1863 a Universidade de Ber
lim. Diplomado com 24 anos, 
tornou-se dois anos depois 
professor da Universidade 
de Basiléia. Durante esse 
período, sob influência do 
clima positivista que domi
nava a filosofia alemã, es-
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tudou a óptica de Helmholtz 
e a psicofísica de Fechner. 
Seus gostos e sua curiosidade 
desenvolveram-se com prodi
giosa rapidez: dirigiu-se para 
as pesquisas psicológicas e 
para os estudos históricos 
e literários. Após lecionar 
nas universidades de Kiel e 
Bratislava, ocupou, em 1882, 
a cadeira onde o filósofo 
Rudolf Hermann Lotze havia 
ensinado, na Universidade de 
Berlim. Viveu nessa cidade 
até sua morte. Em 1867 Dil- 
they havia publicado “Vida 
de Schleiermacher” e, em 
1883, apareceu o primeiro vo
lume de sua “Introdução ao 
Estudo das Ciências Huma
nas”. Nessa obra, Dilthey 
procurou assegurar uma “in
dependência de método” às 
ciências do homem ou ciên
cias do espírito. Essa distin
ção entre ciências da natu
reza e ciências do espírito, 
introduzida por Dilthey, teria 
enormes repercussões, cau
sando polêmicas e discussões 
que ainda perduram no pen
samento filosófico. As ciên
cias do espírito teriam como 
objeto o homem e o com
portamento humano; para 
Dilthey é possível, diante do 
mundo humano, adotar uma 
atitude de “compreensão 
pelo interior”, ao passo que, 
diante do mundo da natureza, 
esse caminho de penetração 
estaria totalmente fechado. 
Os meios necessários à com
preensão do mundo histórico- 
social podem ser, dessa ma
neira, tirados da própria 
experiência psicológica, e a 
psicologia, desse ponto de 
vista, é, para Dilthey, a pri
meira e mais elementar das 
ciências do espírito, situan
do-se na base de toda cons
trução ulterior. A experiên
cia imediata e vivida na 
qualidade de realidade uni
tária (“Erlebnis”) seria o 
meio a permitir a apreensão 
da realidade histórica e hu
mana sob suas formas con
creta e viva. Em seus en
saios intitulados “Estudos 
sobre os Fundamentos das 
Ciências do Espírito” e “Teo
ria das Concepções do Mun
do”, Dilthey submete a uma 
análise rigorosa o conceito 
de “Erlebnis”. Em seu en
saio “A Essência da Filo
sofia” (1907), Dilthey chega 
a afirmar a falência da filo
sofia como metafísica. A 
uma filosofia metafísica que 
pretende se colocar como 
imagem compreensiva da rea
lidade e reduzir todos os 
aspectos da realidade a um 
único princípio absoluto, 
Dilthey opõe uma filosofia 
que, reconhecendo^se histó* 
rica e relativa, se propõe a

analisar os comportamentos 
humanos e a esclarecer as 
estruturas do mundo no 
qual vive o homem. A filo
sofia aparece então para 
Dilthey como uma das es
truturas que constituem uma 
civilização, e o trabalho do 
historiador seria precisamen
te de captar as relações que, 
numa sociedade, ligam as 
diferentes manifestações do 
mundo cultural. É sobre este 
postulado de caráter teórico 
que estão baseadas as prin
cipais obras históricas de 
Dilthey, como “A Análise 
do Homem”, “A História da 
Juventude de Hegel” e “Es
tudos sobre a História do 
Espírito Alemão”.

Dinis (Dom)

Rei de Portugal (Lisboa, 
1261 — ?, 1325), cognomi
nado “o Lavrador” ou “o 
Trovador”. Sucedeu o pai, 
Afonso III, subindo ao trono 
em 1279. Um dos mais ad
miráveis reis portugueses, in
centivou toda atividade co
mercial e encorajou a agri
cultura. Protegeu a literatura 
(sendo ele próprio poeta) e 
as ciências; fundou em 1291 
a Universidade de Lisboa 
(transferida em 1308 para 
Coimbra). Tornou obrigató
ria a língua vulgar portu
guesa em documentos jurídi
cos (anteriormente redigidos 
em latim). Guerreou com 
sucesso contra Castela e 
Aragão. Após muitos con
flitos com o clero, conseguiu 
certa desvinculação da Santa 
Sé. Em 1310 tomou a defesa 
dos Templários e, após a 
destruição da ordem, reuniu 
o que restara fundando a 
Ordem de Cristo.

Dinis, Júlio

Escritor português (Porto, 
1839 — id., 1871), cujo nome 
verdadeiro era Joaquim Gui
lherme Gomes Coelho. Fez 
seus estudos de medicina no 
Porto, passou o doutorado 
com 22 anos, exerceu por 
alguns anos sua profissão 
fazendo consultas através da 
província do Minho. Tornou- 
se depois professor da Es
cola de Cirurgia do Porto. 
Morreu aos 32 anos, vítima 
de tuberculose. Desde sua 
época de estudante, Júlio 
Dinis publicava, no “Jornal 
do Porto”, poemas e nove
las (as quais, em 1870, reu
niu e publicou com o nome 
de “Serões na Província”). 
Aos 21 anos, sob o pseudô
nimo de Júlio Dinis, publi
cou o romance “Uma Fa
mília Inglesa”, bastante in
fluenciado por seus autores 
preferidos, sobretudo Charles 
Dickens. Análise das relações 
entre ingleses e portugueses 
(que tivera ocasião de obser
var no Porto), essa obra já 
possuía os traços caracterís
ticos de toda a obra futura 
do autor: intriga muito su
til, atmosfera íntima e gra
ciosa, descrição minuciosa 
das relações interiores dos 
personagens. Amante da vida 
provincial, escreveu “As Pu
pilas do Senhor Reitor”
(1866), seu mais famoso ro
mance, “A Morgadinha dos 
Canaviais” (1868) e “Os Fi
dalgos da Casa Mourisca”. 
São trabalhos que revelam, 
ao mesmo tempo, um obser
vador atento dos tipos huma
nos do campo português e 
um discípulo de George 
Sand, totalmente confiante 
nos recursos da bondade na
tural do homem. Acreditava, 
como Rousseau, que o livro 
servia de instrumento para 
educar e civilizar. Escreveu 
também “Poesias” (1873).



Diocleciano (Caio Aurélio 
Valeriano)

Imperador romano (perto de 
Salona, Dalmácia, 245 — Sa- 
lona, c. 313). De origem 
humilde, filho de um es
crivão, aos poucos subiu na 
hierarquia militar e serviu 
com distinção sob Probus e 
Aureliano. Após a morte de 
Numeriano (284), foi procla
mado imperador pelo exército 
na Calcedônia. Em 285, as
sociou-se a Maximiano, reser
vando para si o Oriente e 
dando o Ocidente para M a
ximiano. Diocleciano se dis
pôs a reformar o império, es
tabelecendo uma monarquia 
absoluta centralizada no im
perador, considerado como 
pessoa sagrada e quase divi
na. Para tornar mais flexível 
a administração, e de acordo 
com Maximiano, em 293 as
sociou mais dois césares ao 
poder: Constâncio Chlore e 
Galério. Foi assim instaurada 
a tetrarquia: Maximiano, go
vernando a Itália e a África; 
Constâncio, a Grã-Bretanha, a 
Gália e a Espanha; Galério, 
a Ilíria e as regiões danubia- 
nas; e Diocleciano, que se 
reservou a supremacia sobre 
o conjunto, guardando so
mente para si o Oriente. Essa 
divisão da autoridade permi
tiu ao império conseguir vi
tórias em todas as fronteiras. 
No interior, Diocleciano pro
cedia a importantes reformas 
administrativas, fiscais e eco- 
nômicas^ particularmente a 
instituição de dioceses e a 
tentativa de fixar os preços 
(para enfrentar a crise eco
nômica) com o edito “De 
Pretiis Rerum Venalium”. 
Diocleciano desencadeou con
tra a Igreja uma violenta per
seguição que duraria dez 
anos. Doente, abdicou a 1.° 
de maio de 305.

Diofante

Matemático grego (século I 
ou III), sobre quem sabe-se 
apenas que fez parte da es
cola de Alexandria e que 
morreu com 84 anos. Uma 
dedicatória, que fez a um 
certo Dionísio, leva a crer 
que Diofante era cristão. 
Acredita-se que tenha sido 
ele o introdutor do cálculo 
algébrico nas matemáticas. 
Nao se tem notícia de al
guém que, antes dele, tenha 
usado sistematicamente sím
bolos para indicar as potên
cias, as equações, o sinal de 
negaçao, etc. De sua obra 
restaram apenas os seis pri
meiros livros de um tratado 
de Aritmética”, que, origi
nalmente, era composto por

treze, um livro sobre os 
“Números Poligonais” e um 
tratado sobre as frações. Seus 
importantes estudos sobre 
existência e determinação de 
raizes inteiras de sistemas de 
equações deram origem ao 
epíteto “diofântico”, até hoje 
usado para tais problemas.

Diógenes de Sínope

Filósofo grego (Sínope, c. 
413 a.C. — Corinto, c. 323 
a.C.). Após ter vivido 
por muito tempo na mais 
completa miséria, diz a tra
dição que foi aprisionado por 
piratas, vendido como escra
vo em Corinto e comprado 
pelo filósofo Xeníade. Este, 
ao constatar sua inteligência, 
confiou-lhe a gerência de seus 
bens e a educação de seus 
filhos. Diógenes levou ao ex
cesso a indiferença pelo mun
do pregada pela escola cínica 
(uma das escolas que desen
volveram o socratismo). Se
gundo a tradição, desprezan
do completamente a opinião 
pública, ele teria vivido numa 
pipa, tendo por únicos bens 
materiais um alforje, um bas
tão e uma tigela. Teria sido 
um professor sério que, num 
desiludido protesto contra 
uma sociedade corrupta e um 
mundo hostil, advogava a 
felicidade como auto-realiza- 
ção, autodomínio e liberdade 
espiritual de todos os desejos 
que excedessem o mínimo 
necessário. Teria combatido 
o prazer, o desejo e a luxú
ria, exaltando o esforço para 
a realização da auto-suficiên- 
cia natural e inviolável. Para 
Diógenes, a virtude se reve
laria na prática e não em 
argumentos e análises teóri
cas. Histórias como a que o 
apresenta procurando com 
uma lanterna (durante o dia) 
um ser humano, apesar de 
enfeitadas ou apócrifas, refle
tem corretamente seus méto
dos de ensino, que encoraja
vam o desenvolvimento de 
uma nova forma didática: os 
epigramas morais. São credi

tadas a Diógenes tragédias 
que ilustram a condição hu
mana e uma “República” _
que_ influenciou o estóico 
Zenao —, notória pelo ata
que implacável às conven
ções. Sua famosa afirmativa 

<Lue„ era um “cidadão do 
mundo parece revelar que 
seu individualismo se comple
mentava num cosmopolitismo 
acima das divisões e interes
ses nacionais.

Diógenes Laércio
Escritor grego (Laerte, Sicí
lia, primeira metade do sé
culo III a.C.). Autor de “Vi
das, Doutrinas e Sentenças 
dos Filósofos Ilustres”. Sem 
estilo nem pensamento pró
prios, possuía porém uma 
vasta curiosidade. Sua ambi
ção era fazer um trabalho de 
facil e completa divulgação, 
para levar ao conhecimento 
do grande público as diver
sas escolas da filosofia grega. 
Mais que pelas doutrinas, ele 
se interessava pelos dados 
biográficos, pelas anedotas e 
lendas. Compilou trabalhos 
de seus predecessores como 
também alguns documentos 
originais, mas os transcreveu 
ou resumiu parcialmente sem 
refundir os diversos elemen
tos que tinha à sua disposi
ção. A parte mais in
teressante da sua obra é o 
livro X, dedicado a Epicuro, 
e que contém três cartas do 
filosofo. Como essa obra ter
mina com a exposição fiel do 
epicurismo, acredita-se que 
Diógenes teve certa preferên
cia por essa doutrina.

Díon ou Dião Cássio

Historiador grego (Nicéia, 
Bitínia, c. 155 — id., 235). 
Apos a morte de seu pai 
(180), Díon foi para Roma 
e se tornou senador. Durante 
o reinado de Cômodo, exer
ceu a advocacia e foi edil e 
questor. Elevado ao cargo de 
pretor por Pertinax, só as
sumiu quando da subida de 
seu amigo Septímio Severo. 
Recolheu num comentário 
curto a seqüência dos pro
dígios que haviam anunciado 
o triunfo de Septímio Severo; 
narrou os acontecimentos 
posteriores à morte de Cô
modo; e mostrou como a 
derrota de Didio Juliano, 
Peseennius Niger e Clódio 
Albino só se produzira para 
permitir que Septímio Severo 
reinasse. Entre 198 e 199, 
começou a planejar sua “His
tória Romana”, obra que de
veria, como as precedentes 
aceitas pelo imperador, levar 
a crer que o destino de Ro
ma atingia seu ponto culmi-

Dinis, Dom 
Díon ou 
Dião Cássio



nante com Septímio Severo. 
Isso valeu ao autor o título 
de “consul suffectus” . Em 
218, Macrinus o nomeou 
“curator ad corrigendum sta- 
tu civitatum”, em Pérgamo 
e Esmirna, cargo que conser
vou até cerca de 222. Duran
te esses últimos anos dedi
cou-se à primeira versão de 
sua “História’*, que terminou 
com a morte de Septímio Se
vero (211). Passando o poder 
para Alexandre Severo, Díon 
foi nomeado sucessivamente 
(224/227) procônsul da Áfri
ca e governador da Dalmácia 
e da Panônia superior. Final
mente, em 229, Díon Cássio 
foi nomeado cônsul “ordina- 
rius”, posto quase equivalente 
ao de imperador. Quando da 
subida ao trono de Maximia- 
no, Díon (por motivos de 
saúde) retornou para Bitínia, 
retomando a redação de sua 
“História”, que levou até o 
ano de seu consulado

Dionísio I, o Antigo
Tirano de Siracusa (Siracusa, 
c. 430 a.C. — id., 367 a.C.). 
De origem humilde, aprovei
tou-se — como estratego 
único — da guerra com Car- 
tago para tomar o poder (em 
405 a.C.). Dedicou os oito 
anos seguintes a reforçar seu 
poder. Fortificou Siracusa, 
derrotou seus inimigos polí
ticos e destruiu ou ocupou 
as cidades gregas vizinhas. 
Reiniciou então as guerras 
contra Cartago: inicialmente 
vitorioso com o cerco de Mo- 
tia (397/96 a.C.), confinou 
o poder de Cartago na Si
cília somente ao noroeste. A 
segunda guerra, em 392 a.C., 
terminou com um tratado fa
vorável a ele. Sua terceira 
guerra (383 a.C.), porém, foi 
desastrosa: derrotado, foi 
obrigado a pagar uma inde
nização e a ceder a Cartago
o território a oeste do rio Ha- 
licas. Tinha relações amigá
veis com Esparta, que ajudou 
com mercenários, e aliança 
com Atenas (369/67 a.C.).

Dionísio de Halicarnasso

Crítico literário e historiador 
grego (Halicarnasso, Ásia

Menor, metade do século 1 
a.C. — ?, fim do século I 
a.C. ou início do século
I d.C.). Ainda jovem, foi a 
Roma (que então atraía a 
maioria dos grandes escrito
res gregos), onde provavel
mente ensinou gramática. Re
cebido num círculo composto 
de escritores gregos e latinos 
que se reuniam ao redor de 
seus protetores, Rufo Melito 
e Aélio Tubero, Dionísio teve 
ocasião de exercer seu talento 
de crítico literário, atividade 
pela qual tinha verdadeira 
paixão. Seus trabalhos de crí
tica, que constituem a parte 
mais original de sua obra, 
aproximam-no dos eruditos 
de Alexandria e Pérgamo. 
Mas Dionísio assemelha-se 
também a Teofraste (discípu
lo de Aristóteles) quando 
procura, como ele, isolar os 
traços que sobressaem nas 
obras e nos homens. Erudito 
consciencioso, há nele uma 
preocupação constante de 
propor modelos dignos de 
serem imitados e de sublinhar 
nas obras que estuda o que 
merece ser ensinado. Sua im
portância como crítico e es
teta é grande, tendo reno
vado o gosto pelos clássicos 
gregos e latinos através de 
um exame severo e sereno 
das qualidades artísticas dos 
bons escritores. A obra que 
tornou Dionísio conhecido 
foi “Estudo sobre os Antigos 
Oradores”, da qual só chegou 
até a época moderna a pri
meira parte, que compreende 
“Exames de Lísias, Isócrates, 
Iseu, Dinarco”. A seguir es
creveu “Primeira Carta a 
Amaeos”, que trata de retó
rica, gramática e estilística. 
O tratado “Da Ordenação 
das Palavras” é uma das 
obras mais notáveis do autor; 
contém numerosos e precio
sos extratos de poetas e pro
sadores gregos de todas as 
épocas, alguns dos quais não 
se encontram em nenhuma 
outra fonte. Em “Sobre a 
Força do Estilo de Demóste- 
nes”, Dionísio aponta De- 
móstenes como o maior ora
dor que a Grécia conhecera. 
Dionísio sempre defendeu a 
tradição clássica e combateu 
o “mau gosto” asiático, que 
já havia causado grave pre
juízo às letras gregas de sua 
época. Grande admirador de 
Roma e consciente da falta 
de uma obra séria sobre suas 
origens para os gregos, escre
veu “Das Antiguidades Ro
manas”, que percorre a his
tória de Roma desde seu iní
cio até cerca de 264 a.C. (da
ta em que começa a “Histó
ria” de Políbio). Trabalhou 
nesta obra de 30 a 8 a.C.

Dionísio, o Aeropagita 
(dito o Pseudo-)

Teólogo místico do século V, 
cujas obras foram menciona
das pela primeira vez no iní
cio do século VI por Severo, 
patriarca de Antioquia. Em 
533, num sínodo em Constan
tinopla, os monofisitas invo
caram a autoridade de Seve
ro identificando-o como Dio
nísio, o Areopagita. Foi sob 
essa forma que suas obras 
tornaram-se famosas durante 
toda a Idade Média. Seus 
quatro livros — uma tenta
tiva de síntese entre o dog
ma cristão e a filosofia neo- 
platônica — são: “Hierar
quia Celeste”, que trata dos 
anjos; “Hierarquia Eclesiás
tica”, que discorre sobre os 
sacramentos e seu sentido 
simbólico; “Nomes Divinos”, 
onde são examinados os atri
butos de Deus; e “Teologia 
Mística”, que descreve a as
censão da alma para a união 
divina. Para Dionísio o 
mundo seria inteiramente 
edificado segundo uma ordem 
sagrada, na qual o lugar de 
cada criatura angelical, hu
mana ou inferior ao homem 
estaria determinado por toda 
eternidade em função de seu 
grau de perfeição. A história 
nada mais seria que o mo
vimento do universo de pro
vir de Deus e voltar a Deus, 
num fluxo e refluxo contí
nuos. Nessa concepção hie
rárquica do universo aparece 
expressa a estrutura do mun
do político da Idade Média 
e do feudalismo. Alguns au
tores consideram que esse 
homem misterioso, também 
cognominado “Doctor Hie- 
rarchicus”, foi um monge 
sírio, discípulo de Jâmblico 
e Proclo, pensadores neopla- 
tônicos. A influência de 
Pseudo-Dionísio se estendeu 
por diversos séculos: na “Di-



vina Comédia” Dante tirou 
a ordem angélica de seu “Pa
raíso” da ^ ‘Hierarquia Celes
te” de J0ionísio.

Disney (Walter Elias, dito 
Walt)

Desenhista, cineasta e produ
tor cinematográfico norte- 
americano (Chicago, 1901 - 
Hollywood, 1966), de descen
dência irlandesa e alemã. 
Freqüentava a escola secun
dária de dia e a Escola de 
Belas-Artes à noite. Seu pri
meiro contato com a anima
ção deveu-se ao acaso: em 
Kansas City, um seu amigo 
devia fazer uma série de fil
mes publicitários e Disney, 
interessado, produziu alguns 
“jornais animados” que foram 
apresentados nos cinemas 
mais importantes da cidade. 
Começou sua carreira em 
1923 ao se mudar para Hol
lywood, onde já se encontra
va seu irmão Roy (sócio e 
colaborador de W alt até sua 
morte), com 40 dólares, al
gum material para desenho, 
muita imaginação e ambição. 
Disney juntou suas econo
mias às de seu irmão, fez 
um empréstimo de 500 dó
lares e montou um pequeno 
estúdio. Iniciou suas produ
ções com um seriado cha
mado “Alice no País das 
Maravilhas”, no qual uniu 
uma menina viva a persona
gens animadas. A seguir sur
giu o “Coelho Osvaldo” e, 
finalmente, “Mortimer” (co
mo era chamado, inicialmen
te, o ratinho Mickey), este 
quando já existia a sonoplas- 
tia no cinema (“Steamboat 
Willie”, 1928). Em 1932 criou 
seu primeiro desenho anima
do colorido “Flowers and 
Trees” (“Flores e Árvores”), 
com o qual conseguiu o pri
meiro de seus 29 Oscars. 
Seguiu-se o primeiro desenho 
animado de longa metragem: 
“Branca de Neve e os Sete 
Anões”. Sua “Fantasia” foi

experiência única de filme 
que uniu a música clássica à 
animação. Continuou aperfei
çoando técnicas em “Bambi”, 
“Cinderela”, “Pinóquio”, “Pe- 
ter Pan”, etc. Com a produ
ção de “ 101 Dálmatas”, Dis
ney desenvolveu a xerografia: 
um processo magnético que 
transfere o desenho original 
para o celulóide, eliminando 
a demorada reprodução ma
nual.* A combinação de ani
mação com a ação viva cul
minou com “Mary Poppins”, 
na qual Disney desenvolveu 
uma técnica que combinava 
a ação de um primeiro plano 
fotografado separadamente 
com qualquer segundo plano. 
Após atingir o clímax do de
senho animado, por meio da 
combinação do realismo ca
ricatural com a fotografia 
poética, Disney dedicou-se a 
documentários sobre a natu
reza (“A Vida do Deserto”, 
etc.). Sua última produção 
foi “Mogli, o Menino-Lobo”, 
na qual está presente, como 
em todas as outras produ
ções de Disney, seu huma
nismo, otimismo e simplici
dade. Obstinadamente se re
cusava a aderir à idéia de 
que a maldade era tema para 
diversão; em suas produções, 
crianças e animais são bons 
de natureza. Pesquisas feitas 
em 1956 revelaram ser Dis
ney o homem mais conhecido 
do Ocidente, razão pela qual 
foi cognominado “Homem 
do Mundo”. Recebeu mais 
de setecentos prêmios, inclu
indo títulos honorários de 
diversas universidades. Criou 
tambçm um parque de di
versões na Califórnia (Ana- 
heim), chamado “Disneylân- 
dia”, que atrai milhões de 
visitantes de todas as idades.

Disraeli (Benjamin)

V. Disraeli, Enciclopédia 
Abril (Vol. IV).

Dittersdorf 
(Karl Ditters von)

Compositor austríaco (Viena, 
1739 — castelo de Rothlhota, 
Boêmia, 1799). Músico da 
corte de Viena (1761), depois 
mestre da capela em Breslau, 
recebeu o título de nobre em 
1773. Compôs oratórios, mis
sas, sinfonias, música de câ
mara, concertos, e mais de 
quarenta óperas, entre as 
quais “Betrug lurch Aber- 
glauben” (“Fraude por Su
perstição”), “Hyeronimus 
Knicker” e “Doktor und 
Apotheker” (“Médico e Far
macêutico”). É mais aprecia
do por suas sinfonias e sua 
música de câmara que o tor
nam um dos criadores do 
estilo clássico.

Djalal ed-Din Rumi

Poeta persa (Balkh, 1207 — 
Konieh, Anatólia, 1273). 
Diante do iminente perigo 
das invasões dos mongóis, a 
aristocrática família de D ja
lal dirigiu-se para a Ásia 
Menor; essa peregrinação du
rou diversos anos e, antes 
que findasse, seu pai o casou 
com uma jovem de Samar- 
canda. Fixaram-se em Ko
nieh; seu pai dedicou-se no
vamente ao ensino (1228) e, 
quando morreu, Djalal, ape
sar de muito novo, o suce
deu. Pouco depois, porém, 
abandonou o cargo, indo pa
ra Alepo e Damasco, onde 
se tornou aluno dos dois mís
ticos mais famosos da época: 
Muhyi ed-Din Ibn Arabi e o 
xeque Tirmidhi. Foi então, 
em Damasco, que encontrou 
pela primeira vez, mas sem 
lhe falar, Chams ed-Din Ta- 
brizi, um dervixe (religioso 
muçulmano) errante que exer
ceria influência determinante 
sobre ele. Desde então, a 
procura dos métodos para al
cançar a união espiritual 
com a Divindade era a prin
cipal preocupação do poeta, 
que já entrevia o caminho 
para lá chegar: conta-se que 
um dia, ao atravessar o ba
zar de Konieh, foi tomado 
de tal forma pelo ritmo do 
martelo de um batedor de 
ouro que começou a dançar 
em plena rua. Em 1224, 
Chams ed-Din e Djalal se 
encontraram. Djalal sofreu 
desde o primeiro instante um 
choque que transformou sua 
personalidade; havia desco
berto em seu amigo, e em si 
próprio, aquela verdade a que 
aspirava com todas as suas 
forças físicas e morais. Cessou 
seus cursos, abandonou seus 
discípulos e, para escânda
lo de toda a cidade, fechou-se

Dionísio I, o 
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por diversos meses com 
Chams, dedicando-se avida
mente a seus ensinamentos 
aprendendo como ir até Deus 
por meio do êxtase que dão 
a poesia, a música e a dan
ça. Chams deixou Konieh 
tão repentinamente como ha
via chegado, mas o poeta se 
identificou de tal maneira 
com seu mestre que assinou 
com o nome do dervixe as 
odes cheias de paixão que 
dedicop a. Chams e que for
mam o “Divã de Chams” , 
Djalal negligenciou cada vez 
mais suas obrigações univer
sitárias em proveito da me 
ditação e da dança. Foi en 
tão que fixou as regras e mé 
todos de sua ordem, instruin 
do seus primeiros discípulos 
A confraria, chamada Maw- 
lawiya (de Mawlana, Nosso 
Mestre, como Djalal era cha
mado), existe ainda em Ko 
nieh, Damasco, Cairo. Dedi 
cou-se também à sua obra- 
prima, “Mathnawi” (cerca de 
5 000 dísticos divididos Tem 
seis livros), uma coletânea de 
narrativas de temas diversos 
e de meditações morais e 
místicas. Apóstolo do culto 
da beleza e da harmonia, di
zia: “Diversos caminhos le
vam a Deus,/Escolhi aquele 
da Dança e da Música”. Pa
ra ele a Divindade estava di
fusa em todos os seres e coi
sas; esse sentimento de oni
presença conduziu-o a negar 
a existência absoluta do mal
— este é somente relativo e 
destinado a sublinhar o bem.

Dobereiner 
(Johann Wolfgang)

Químico alemão (Hof and 
der Saale, Bavária, 1780 — 
Jena, 1849). Aprendiz de far
macêutico e autodidata na 
indústria têxtil e agrícola, °em 
1810 tornou-se professor de 
química em Jena e posterior
mente supervisor da instru

ção científica. Foi, durante 
toda sua vida, amigo de Goe- 
the. O exame das proprieda
des químicas e da massa atô
mica dos elementos conheci
dos levou Dobereiner a orga
nizá-los em grupos de três 
que apresentavam caracterís
ticas semelhantes: as chama
das “tríades de Dobereiner” . 
Nelas, a massa média do 
mais leve e do mais pesado 
aproxima-se da massa atômi
ca do elemento intermediá
rio. Tais observações estimu
laram as investigações que 
culminaram na classificação 
periódica de todos os elemen
tos. Dobereiner recomendou 
a aplicação de células galvâ- 
nicas simples para estudos 
estequiométricos antes de 
Faraday. Desenvolveu o pro
cesso de separação do cálcio 
e magnésio por meio de oxa- 
lato ou carbonato de amónio 
na presença de cloreto de 
amónio. Estudou a ação ca
talítica da pirolusitana na 
produção de oxigênio a par
tir do cloreto de potássio; a 
ação da platina esponjosa na 
reação do hidrogênio com o 
oxigênio para formar água; 
e ainda o poder catalítico 
desse metal na oxidação do 
álcool e dióxido de enxofre.

Dbblin (Alfred)

m /  ,

Escritor israelita alemão 
(Stettin, 1878 — Emmendin- 
gen, Suíça, 1957). Após ter 
feito seus estudos nas univer
sidades de Berlim e Fribur- 
go, instalou-se em Berlim, 
exercendo a medicina num 
bairro pobre. Começou a es
crever em 1902, mas a lite
ratura, para ele, não seria 
mais que uma ocupação se
cundária, uma tradução de 
suas experiências vividas. 
Apaixonado por biologia e 
psiquiatria, Dõblin escapa a 
todas as influências e a qual
quer classificação literária. 
Suas preocupações são mais 
de um homem de ciências 
que de um artista. A celebri
dade chegou repentinamente,

em 1915, com o romance 
“As Três Encarnações • de 
Wang-Lun”. Dõblin nunca fo
ra à China — sua Ásia era 
somente o símbolo, o mito de 
uma força inumerável e inde
finível. Inquieto, desgostoso 
do Ocidente, o autor procu
rou as emoções que punham 
o homem em contato com a 
potência primitiva. Mas, em 
seu niilismo, hesitava entre 
duas soluções: o recurso à 
violência ou a não-resistência 
ao mal no abandono total ao 
amor. Essa aspiração ao ele
mentar, ao primitivo, está 
ainda em “Wallenstein” 
(1920), mas arrefece pouco 
a pouco: viagens ao Mediter
râneo coincidem com uma 
volta à civilização ocidental 
e com uma inspiração mais 
próxima do cotidiano. A vida 
dos bairros populares é evo
cada em “Berlin Alexander- 
platz”. Por volta de 1930, 
Dõblin afirmava-se como um 
dos primeiros escritores ale
mães, de personalidade múl
tipla e poderosa. Em 1949 
publicou suas memórias in
tituladas “Schicksalreise” 
(“Viagem de Destino”).

Dobrolioubov 
(Nicolas Alexandrovitch)

Escritor russo (Novgorod,
1836 — São Petersburgo, 
1861). Obrigado pelo pai a 
fazer seus estudos secundá
rios no seminário, às vésperas 
de sua entrada no Grande 
Seminário abandonou a teo
logia pelas letras. Fez estu
dos brilhantes na Faculdade 
de Letras do Instituto Supe
rior de Pedagogia, terminan
do-os em 1857. Em 1856 en
trara para a revista “Sovré- 
mennik” (“O Contemporâ
neo”), que contava entre seus 
colaboradores com as perso
nalidades mais marcantes da 
literatura russa da época: 
Turguêniev, Feth, Nekrassov 
e outros. Nessa revista, Do
brolioubov dedicou-se sobre
tudo à crítica literária, que 
considerava mais importante 
do que a própria literatura, 
pois, para ele, a crítica era 
“uma forma realista de ativi
dade social” . Considerava o 
realismo o único critério de 
valor literário: uma obra não 
podia ser considerada realis
ta se não estivesse imbuída 
de espírito científico. Dobro
lioubov não dava nenhum 
valor ao critério estético; foi 
o adversário mais encarniça
do da teoria da arte pela 
arte. Seus estudos críticos não 
perdiam ocasião de pregar a 
liberdade individual, como 
transparece principalmente 
em sua obra-prima, “O Rei
no das Trevas” .



Doca (Emílio 
Fernandes de Sousa)

Historiador brasileiro (São 
Borja, RS, 1884 — Rio de 
Janeiro, GB, 1945). Entrou 
ainda jovem para o Exército, 
subindo na hierarguia mili- 
lar até atingir o posto de ge
neral. Foi um dos fundado
res do Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do 
Sul. Dedicou-se ao estudo da 
história (sobretudo militar) 
do Rio Grande do Sul. Entre 
seus estudos históricos estão: 
“O Sentido Brasileiro da Re
volução Farroupilha” (1935); 
“O Porquê da Brasilidade 
Farroupilha” (1936); “A His
tória do Rio Grande do Sul” 
(edição póstuma, 1945); e 
“Causas da Guerra com o 
Paraguai” (1919).

Doesburg (Christian Emil 
Marie Küpper, 
dito Theo van)

Pintor, decorador e crítico de 
arte holandês (Utrecht, 1883
— Davos, 1931). Destinado 
inicialmente à carreira tea
tral, escreveu fábulas, peças 
de teatro e diversos artigos. 
Em 1913, iniciou suas pes
quisas sobre a unificação da 
pintura e arquitetura. Em 
1915 publicou um artigo 
elogioso sobre Mondrian, a 
quem conheceu pouco depois. 
A partir de então, sua pin
tura se orientou para o abs- 
tracionismo. A transformação 
que Mondrian havia sofrido 
entre 1911 e 1914, van Does
burg conseguiu muito mais 
rapidamente (de 1916 a 1917). 
Em 1917 fundou, com Mon
drian, Husgar e diversos ar
quitetos holandeses de van
guarda, a revista “De Stijl”, 
que exerceria grande influên
cia na evolução das artes, 
particularmente na Alemanha. 
Em 1922 introduziu o dadaís- 
mo na Holanda, realizando 
uma “tournée” pelo país em 
companhia de Kurt Schwit- 
ters. Após uma exposição do 
grupo “Stijl” em Paris, em 
1923, van Doesburg abando
nou os princípios rigorosos 
do neoplasticismo formula
dos por Mondrian, dirigindo- 
se para o que, em 1926, cha
maria de “elementarismo” . 
Em 1927, em colaboração 
com Jean Arp e Sophie Tauc- 
ber, decorou diversas salas 
do “dancing” de 1’Aubette de 
Estrasburgo; esta foi sua 
obra-prima, já destruída. Do
tado de inteligência mais 
aguda que profunda, van 
Doesburg era mais um agi
tador que um criador. Foi 
sobretudo um brilhante bata-

Ihador, propagandista arden
te, ao lado de Mondrian, da 
idéia neoplástica.

Dollfuss (Engelbert)

Político austríaco (Kirnber- 
gan der Mank, 1892 — Vie
na, 1934). Fez seus estudos 
de direito e de economia po
lítica em Viena e Berlim, tor
nando-se (em 1927) diretor 
da Câmara de Agricultura da 
Baixa-Áustria. Católico fer
voroso, militante do partido 
social-cristão de Ignaz Sei
pel, ocupou o cargo de mi
nistro da Agricultura nos ga
binetes de Ender e Buresch 
(1931/32). Sucedeu Buresch 
como chanceler federal (maio, 
1932), mas sua maioria, no 
Parlamento era de uma úni
ca voz. Esse desconhecido, 
que passava até então por 
herdeiro espiritual de Seipel, 
se revelou rapidamente um 
enérgico chefe de Estado. 
Desafiador em relação ao 
parlamentarismo, sonhava fa
zer da Áustria um estado 
cristão autoritário e paterna
lista. Em março de 1933 sus
pendeu o parlamentarismo e 
em maio fundou o Front 
Patriótico (“Vaterländische 
Front”), com a finalidade de 
substituir pouco a pouco os 
partidos políticos. Apoiando- 
se exteriormente na Itália de 
Mussolini e, no interior, nos 
“Heimwheren” de tendência 
fascista, empreendeu luta ao 
mesmo tempo contra nacio- 
nais-socialistas e socialistas. 
A partir da primavera de
1933, as organizações hitle- 
rianas foram proibidas na 
Áustria. Durante o verão se
guinte Dollfuss entrevistou-se 
com Mussolini em Riccione. 
O “duce” se ofereceu a ga
rantir contra Hitler a inde
pendência austríaca. . mas 
exortou Dollfuss a liquidar 
completamente de seu país o 
sistema democrático. A 12 de 
fevereiro de 1934, venceu a 
resistência das milícias operá
rias socialistas de Viena e 
arredores. A 1.° de maio de
1934, promulgou nova cons
tituição, que se inspirava ao 
mesmo tempo no fascismo 
italiano e nas encíclicas pon- 
tificiais e fazia da Áustria um 
Estado corporativo cristão. 
Dois meses depois, a 25 de 
julho de 1934, alguns nazistas 
austríacos conseguiram pene
trar na chancelaria e assassi
naram Dollfuss, mas sem che
gar a tomar o poder.

Dollinger (Johann 
Joseph Ignaz)

Teólogo alemão (Hamberg,

1799 — Munique, 1890). Or
denado padre em 1822, foi 
professor de história da Igre
ja em Munique (1826/73). 
A partir de 1840 defendeu a 
idéia de uma Igreja nacional 
alemã, que, porém, ficasse em 
plena comunicação espiritual 
com Roma. Procurou fazer 
triunfar essa concepção no 
Parlamento de Frankfurt em 
1848/49. Ao mesmo tempo 
em que publicava obras sobre 
a história da Igreja primiti
va e sobre a Reforma, pros
seguia sua luta contra a in
fluência temporal do papado. 
Sua ruptura definitiva com a 
Igreja, preparada pela publi
cação do “Syllabus” (1864), 
se deu quando do 1 Concílio 
do Vaticano: sob os pseudô
nimos de Janus e Quirinus, 
atacou violentamente no 
“Allegemeine Zeitung” (“Jor
nal Popular”) de Augsburgo 
o dogma da infalibilidade 
pontifical, recusou-se a se 
submeter às decisões do con
cílio e foi excomungado em 
abril de 1871. Mas não aderiu 
à Igreja cismática dos velhos 
católicos, embora houvesse 
sido o seu inspirador espiri
tual.

Domenico Veneziano
Pintor italiano (Veneza, c. 
1400 — Florença, 1461). A 
parte conhecida de sua his
tória começa numa carta por 
ele escrita em 1438, de Perú- 
gia (onde estaria trabalhando 
para Baglioni). Nessa missi
va, Domenico pedia a Pietro 
de Mediei que lhe conseguis
se uma recomendação junto 
ao pai, Cosme de Mediei. 
Seu primeiro trabalho regis
trado, um ciclo de afrescos 
pintado em 1439/45 para 
Santo Egídio, em Florença, 
perdeu-se. Dois trabalhos 
assinados de Domenico so
breviveram. O primeiro, 
muito danificado, é o afres
co “Virgem e Criança”, que 
talvez tenha sido o primeiro 
trabalho de Domenico em 
Florença. O segundo, um re
tábulo de altar (“Virgem e 
Criança com Quatro San
tos”), foi pintado para Santa 
Lucia dei Magnoli, provavel
mente em 1445. Uma das 
pinturas de maior projeção 
produzidas em Florença na 
metade do século XV, é no
tável pelos suaves contornos 
de suas figuras, a mestria da 
luz e a construção do espaço 
feita com precisão e lucidez. 
Os painéis em Cambridge são 
os exemplos sobreviventes 
mais notáveis da chamada 
“construção legitimada”.- Os 
únicos retratos pintados por 
ele que chegaram até a épo-
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ca moderna são dois perfis, 
de Matteo e Michele Olivie
ri. O último trabalho do ar
tista é um afrèsco dos “San
tos João Batista e Francisco”, 
em Santa Croce, Florença.

Domiciano (Tito Flávio)

Tmperador romano (Roma,
51 — id., 96). Segundo filho 
de Vespasiano, sucedeu seu 
irmão Tito em 81. Adminis
trador de grande habilidade, 
reorganizou as finanças e 
controlou severamente os go
vernos das províncias. Gran
de construtor, reergueu Ro
ma das ruínas dos incêndios 
de 64 a 80; restabeleceu a 
biblioteca de Augusto, cons
truiu o arco de Tito, o palá
cio imperial, o odeão, o está
dio, etc. Muito inteligente, 
trabalhador e autoritário, re
tomou as tradições do cesa- 
rismo dinástico e orientou o 
regime imperial para o abso
lutismo. A aristocracia, rude
mente afastada do poder, 
lançou-se então à oposição 
ativa e fomentou numerosos 
complôs contra o imperador. 
O mais drástico ocorreu em 
88: o legado da Alemanha su
perior, Antônio Saturnio, su
blevou-se com a cumplicida
de de um grande número de 
senadores. A essas ameaças, 
Domiciano respondeu com 
medidas de repressão que le
varam a um verdadeiro regi
me de terror. Uma nova 
e definitiva conspiração foi 
então planejada, desta vez 
com um aliado muito forte: 
a Imperatriz Domícia. E foi 
um de seus escravos libertos 
que assassinou o imperador. 
Domiciano desejara renovar 
o império acelerando a ro- 
manização das províncias: 
associou ao governo e fez 
entrar para o senado numero
sos espanhóis, gauleses, afri
canos e outros provincianos. 
Segundo a tradição, foi du
rante a perseguição aos cris
tãos desencadeada sob o re
gime de Domiciano que São 
João, exilado para Patmos, 
teve as revelações descritas 
no “Apocalipse”.

Domingos (São)

Fundador da ordem dos Fra
des Pregadores (Caleruega, 
Velha Castela, 1170 — Bo
lonha, 1221). Fez seus estu
dos de filosofia e teologia em 
Palencia, tornando-se depois 
cônego regular de Osma 
(1198). O bispo de Osma, 
Diego d’Azevedo, encarrega
do pelo rei de Castela de uma 
missão diplomática à corte 
francesa, fez-se acompanhar 
por Domingos. Atravessando 
o Languedoc (1303/04), fica
ram assustados com a in
fluência da heresia albigense 
sobre a população. Termina
da a embaixada, decidiram 
trabalhar juntos para a con
versão dos albigenses. O pa
pa lhes concedeu autorização 
para a fundação de missões 
que, depois de dois anos, fi
caram sob a direção de Do
mingos. E ele percorre (só, 
sem dinheiro e, não raro, hos
tilizado) um país inteiramen
te convencido pela nova dou
trina: pára em cada vila, reza 
em praça pública, convida a 
população para debates. Em 
1206, na Prouille albigense, 
Domingos funda um mostei
ro de monjas (qüe foram as 
primeiras dominicanas). Mas 
os meios pacíficos, que Ino- 
cêncio III encorajara já há 
dez anos, pareciam ineficazes 
em grande escala, apesar do 
grande número de conver
sões conseguidas por São D o
mingos. Após o assassinato 
do legado papal Pierre de 
Castelnau por um homem do 
conde de Toulouse (que fa
vorecia a seita albigense), co
meçou a cruzada militar fei
ta pelos barões franceses do 
norte. São Domingos não to
mou parte, tentando somente 
continuar seu apostolado di
reto. Em 1215 reuniu em sua 
volta alguns missionários que 
foram reconhecidos pelo ar
cebispo de Toulouse: foi o 
início da ordem dos Frades 
Pregadores ou dominicanos.

Em 1216, foi a Roma e obte
ve do papa diversos privilé
gios para sua ordem. Honó- 
rio 111 criou para ele o car
go de mestre do sagrado pa
lácio. Dedicou seus últimos 
anos à pregação e à organi
zação de sua ordem na Es
panha e na França.

Donatello (Donato di 
Niccolo di Betto Bardi, 

dito)

Escultor florentino (Florença, 
1386 — id., 1466). Foi apren
diz de ourives, e se tor
nou amigo de Brunelleschi, 
que o dirigiu e influenciou 
em sua arte. Juntos, foram 
a Roma, onde trabalharam 
como ourives e estudaram 
escultura e arquitetura clás
sicas. Donatello foi o primei
ro escultor, depois da anti
guidade clássica, a abando
nar a escultura monumental. 
A concepção espacial que 
caracteriza seus trabalhos si
tua-se na base de todo o de
senvolvimento artístico do 
Renascimento italiano. Nes
te sentido sua obra desem
penha na escultura o mesmo 
papel que a de seu compa
nheiro Brunelleschi na arqui
tetura. Entre suas obras da 
juventude estão: “São Jor
ge” e as estátuas dos nichos 
do campanário da catedral. 
Após sua estada em Roma, 
de 1432/33: o “David em 
Bronze” (Bargello, Florença); 
e “Judite e Holoferne”. Sua 
representação de um “Con
dottiere” de Gattamelata, em 
Pádua (1446/47), foi a pri
meira estátua eqüestre de ta
manho natural realizada de
pois da antiguidade.

Donizetti (Gaetano 
Domenico Maria)

Músico italiano (Bérgamo, 
1797 — id., 1848). Começou 
seus estudos de composição, 
cravo e órgão no conserva
tório local e os continuou no 
Liceu musical de Bolonha, 
sob a direção do padre Sta-



nislas Mattei, retornando en
tão para Bérgamo. Alistou-se 
no Exército para ajudar sua 
família, e, em 1818, encon
trava-se em Veneza, onde es
creveu sua primeira obra 
teatral: “Enrico di Borgo- 
gna” ; mas foi com a ópera 
cômica “Zoraide di Grana
da”, em 1822, que ele daria 
mostras de sua capacidade 
artística. Desde então, dedi
cou-se exclusiva e fervorosa
mente à música. Sua carrei
ra teatral se caracteriza pela 
rapidez criadora e pela fle
xibilidade de seu talento. 
Suas obras mais notáveis são: 
1830/32, “Ana Bolena”, “Eli
xir do Amor” ; 1832/35, 
“Gema di Vergi” e “Lucrecia 
Borgia”. A representação des
ta última em Paris foi impe
dida por Vítor Hugo e, após 
ter sido retocada, se tor
nou “A Repudiada” (1845). 
Sua arte transmitia uma vi
são romântica da vida, con
siderada sob o aspecto da 
paixão e expressa com calor, 
sinceridade e, às vezes, um 
toque de música popular. 
Contudo, após esses sucessos, 
o compositor passou por um 
transe que lhe obscureceu 
quase definitivamente a cria
tividade: em poucos meses 
perdeu seus pais, uma filha 
e a esposa. A partir de então, 
escrever uma única canção 
lhe exigia tamanho sacrifício 
que não se conseguia reco
nhecer nele o compositor 
que, em outros tempos, pro
duzia uma dúzia “enquanto 
o arroz cozinhava”. Foi so
mente em 1840 que ele reen
controu a facilidade de inspi
ração de seus melhores anos. 
Iniciou essa nova fase com 
“Polyeucte” (1840), “A Favo
rita” (1840), “Linda de Cha- 
monix” (1842) e “Don Pas- 
quale” (1843), escrevendo ao 
mesmo tempo melodias e 
quartetos de cordas. Mas o 
declínio estava próximo: for
tíssimas enxaquecas, tensão 
nervosa devida ao trabalho 
de composição e agravada 
pelo insucesso de seus últi
mos melodramas — “Don 
Sebastião”, “Catarina Corna- 
rc ” —, etc. — precederam os 
primeiros sintomas de uma 
paralisia progressiva, que cul
minaria com sua morte.

Donne, John —

V. Donne, John, Enciclopé
dia Abril (Vol. IV).

Doppler (Christian 
Johann)

Físico austríaco (Salzburgo, 
1803 — Veneza, 1853). Foi 
educado em sua cidade natal

e em Viena. Em 1850, foi di
retor do Instituto de Física 
e professor de física experi
mental em Viena. Os escritos 
mais antigos de Doppler tra
tavam de matemática, mas 
seu nome está associado a 
trabalhos de física. Em 1842 
publicou “Über das farbige 
Licht der Dopplsterne” 
(“Sobre a Luz Colorida das 
Estrelas Duplas”), que conti
nha a descrição do que pas
sou a ser conhecido como 
efeito Doppler. O efeito Dop
pler explica por que quando 
uma estrela se aproxima da 
Terra sua cor tende ao azul, 
e quando se afasta, tende ao 
vermelho. Analogamente, no 
caso do som, quando uma 
fonte sonora se aproxima de 
um observador o som da 
fonte se apresenta mais agu
do e, quando se afasta, mais 
grave. Estes dois fenômenos 
podem ser explicados conjun
tamente pelo efeito Doppler: 
“Quando uma fonte de on
das se aproxima de um obser
vador, a freqüência recebida 
pelo mesmo aumenta, e inver
samente”. O efeito Doppler 
tem grandes aplicações em 
astronomia, onde serve para 
se determinar a velocidade 
com que as estrelas se afas
tam ou se aproximam da 
Terra. Medidas feitas com 
galáxias mostram que estas 
estão se afastando, o que é 
um dado importante para a 
teoria do Universo em expan
são. O princípio foi verifica
do experimentalmente para 
o som por C.H.D. Buys 
Ballot, em 1845, mas a expli
cação correta do caso óptico 
foi dada por Armand Fizeau, 
em 1848. O princípio de 
Doppler é aplicado ao movi
mento das estreias na linha 
de visão, e é usado para a 
descoberta de estrelas duplas.

Dorat (Jean)

Humanista francês (Limoges, 
1508 — Paris, 1588), um dos 
sete poetas da Plêiade. De

família nobre, após estudos 
no Colégio de Limoges, foi 
a Paris para ser apresentado 
a Francisco I, que o fez tu
tor de seus pajens. Foi tam
bém escolhido por Lazare de 
Baif para tutor de seu filho. 
Em 1547, tornou-se diretor 
do Colégio de Coqueret, 
onde, além de Baíf, tinha en
tre seus alunos Ronsard, Ré- 
my Belleau e Pontus de 
Tyard. Ronsard incluiu tam
bém Joachim du Bellay, e 
esses cinco jovens poetas, 
sob a direção de Dorat, for
maram uma sociedade para a 
reforma da língua e literatu
ra francesas. O dramaturgo 
Etienne Jodella foi o sétimo 
membro do grupo, que pas
sou a se chamar “La Plêia
de”, emulação dos sete poe- 
^ s. ^reêos de Alexandria. A 
eleição de Dorat para presi
dente provou a força de sua 
influencia pessoal e o valor 
que seus alunos davam a seu 
ensino. Mas, como escritor 
de versos franceses, ele é o 
menos importante do grupo. 
Enquanto isso, reunia-se à 
sua volta uma espécie de 
academia e ele estimulava os 
estudantes à leitura analítica 
da poesia grega e latina; 
alem disso, escrevia incessan
temente nessas duas línguas. 
Sua influencia ultrapassou
? | r r ! ? t ? Íra S  d e  S eU  P a íS ‘ Em 1556 foi nomeado professor
de grego no Collège Royal, 
lugar que manteve até 1567, 
quando se demitiu. Carlos IX 
deu a Dorat o título de “Poe
ta regius”, em homenagem a 
suas inúmeras composições 
P^ra cerimônias da corte. A 
influência de sua linguagem 
era a maravilha da época; 
diz-se que Dorat escreveu 
mais de 15 000 versos gregos 
e latinos. O melhor de sua 
poesia foi publicado em Pa- 
Í?TS’ 1?56> sob ? título de 

J. Auratis Lemovicis Poetae 
et Interpretis Regii Poemata”.

Doré (Gustave)

Pintor, desenhista e litógrafo
francês (Estrasburgo, 1832 __
Paris, 1883). Filho de um en
genheiro de pontes e pavi
mentos, era ainda criança 
quando começou a desenhar 

executou sua primeira li
tografia aos treze anos. Dois 
anos depois, acompanhou 
seus pais a Paris, onde mos
trou seus desenhos a Phili- 
pon, que lançava então o 
“Journal pour Rire”. Aos de
zessete anos, quando morreu 
seu pai (1849), já  ganhava o 
suíiciente para seu sustento. 
Amava a música, o teatro o 
circo e as lendas da Alsácia 
e da Floresta Negra. E  sua

Domiciano, 
Tito Flávio —  
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arte buscava nesses elemen
tos a potência sonhadora das 
ilustrações e litografias que 
o tornaram famoso. Em 1853, 
ilustrou um livro de Rabelais; 
dois anos depois concluiu as 
ilustrações dos “Contos Drô- 
latiíjues” de Balzac, sua obra- 
prima! “Com “O Judeu Erran
te” (1856), de Eugène Sue, 
termina a primeira parte da 
sua carreira. Ele prodigalizou 
suas criações imaginárias com 
uma abundância e uma for
ça que provocaram a admi
ração e o espanto do públi
co. Seguiram-se “Inferno de 
Dante” (1861); “Contos de 
Perrault”. (1.862); “Dom Qui- 
xote” (1863); “Bíblia” (1866); 
“Fábulas de La Fontaine”
(1867). Sua potência de ima
ginação e sua invenção ines
gotável tornaram-no um 
mestre no exagero da sátira 
e do mistério. O texto é para 
ele somente um tema sobre o 
qual borda uma sinfonia 
plástica, uma orquestração de 
imagens. Foi um artista vi
sionário com qualidades an
tecipadas de cineasta.

D’Ors (Eugênio)

Ensaísta, filósofo e crítico 
de arte espanhol (Barcelona, 
1882 — Villanueva, 1954). 
Começou sua carreira intelec
tual escrevendo em língua 
catalã, mas, de 1920 até sua 
morte, escreveu em espanhol. 
Defensor das tradições cata
lãs em sua mocidade, ao atin
gir a maturidade tornou-se 
um tenaz defensor do euro- 
peísmo entendido como uma 
abertura necessária para a 
cultura espanhola e como ex
pressão de um catolicismo 
que tivesse seu centro no 
mundo mediterrâneo. Seu eu- 
ropeísmo não evitou, porém, 
que aceitasse o regime auto
ritário de Franco. Aliás, o ge
neralíssimo espanhol nomeou- 
o diretor das Belas-Artes. “O 
Segredo da Filosofia” (1947) 
é o título da principal obra 
de D ’Ors, baseada no caráter 
eminentemente “figurativo” 
(ou visual) do conhecimento

humano: a partir da interpre
tação da linguagem, que se 
traduz sempre em imagens, 
chega-se à análise da função 
da razão, condicionada pelo 
mundo prático e por uma 
concepção substancialmente 
intelectualista. A parte mais 
importante de sua obra são 
os trabalhos sobre a moral e 
a estética. Reuniu aforismos 
e comentários nos diversos 
volumes de “El Glosario”, 
cuja primeira parte (em ca
talão) foi publicada em 1906. 
Publicou também “Epos dei 
Destino”, “Introducción a la 
Vida Angélica”, “Oceanogra
fia dei Tedio”, “Viento en 
Castilla”, “Hombre y Sed de 
Verdad”, “Oraciones para el 
Creyente en los Angeles”, 
“Estilos dei Pensar”, e ou
tras. D ’Ors é mais conhecido 
como crítico de arte; são fa
mosos seus comentários so
bre o Barroco, Goya e Fran
cisco Messina.

Dorsey (Thomas, 
dito Tommy)

Trombonista e regente norte- 
americano (Shenandoah, Pen- 
silvânia, 1905 — Greenwich, 
Connecticut, 1956). Filho de 
um professor de música ins
trumental e regente, foi edu
cado nas escolas públicas de 
sua cidade e em Lansford. 
Desde muito criança apren
deu, com o pai, a tocar di
versos instrumentos. Tendo 
tocado com a banda de seu 
pai e outras em Shenandoah 
e, mais tarde, em Lansford 
(para onde sua família se 
mudara), formou, quando ti
nha quinze anos, sua própria 
banda. Seu irmão Jimmy (sa
xofonista) o auxiliava e toca
ram em diversas orquestras 
até que se mudaram para No
va York, onde gravaram e

tocaram na rádio, dirigidos 
por grandes nomes da músi
ca popular. De 1929 a 1934 
ele e seu irmão trabalharam 
para diversas gravadoras e a 
“Dorsey Brothers’ Orchestra” 
foi organizada para tocar em 
festas na Nova Inglaterra e 
no leste. Em 1935, Tommy 
deixou seu irmão e formou 
uma orquestra cujos compo
nentes foram, entre outros, o 
trumpetista Bunny Berigan, 
o trombonista Les Jenkins, o 
saxofonista Bud Freedman, e 
até mesmo o cantor Frank 
Sinatra. Entre os seus maio
res sucessos estão “Opus I”, 
“ I’ll Never Smile Again”, 
“Song of India”, “None But 
a Lonely Heart”, “On the 
Sunny Side of the Street”, 
“I’m Geting Sentimental 
0 ,e r  You”, etc.

Dos Passos (John Roderico)

V. Dos Passos, Enciclopédia 
Abril (Vol. IV).

Dostoiévski (Fedor)

V. Dostoiévski, Enciclopédia 
Abril (Vol. IV).

Doyle (Sir Arthur Conan)

Escritor escocês (Edimburgo, 
1859 — Crowborough, Sus
sex, 1930). Formou-se em 
medicina pela universidade 
da sua cidade natal, mas, 
atraído pelas obras de Edgar 
Allan Poe, interessou-se pelo 
romance policial. Criou o 
célebre detetive de “As Aven
turas de Sherlock Holmes”
(1892), “Memórias de Sher
lock Holmes” (1893), etc. Es
pírito aventureiro, participou 
de expedições às regiões árti
cas e à África. Durante a 
guerra dos boers exerceu sua 
profissão no hospital de 
Langman Field, escrevendo 
a seguir “História da Grande 
Guerra Boer”.



Drácon

Legislador ateniense (século 
VII a.C.). Drácon foi um ar- 
conte de origem aristocrática
— recebeu (em 621 a.C.) po
deres extraordinários, com a 
missão de publicar um códi
go de leis idênticas para to
dos e acessíveis a todos. 
Esse foi o primeiro código 
ateniense escrito. Afirmava 
essencialmente a supremacia 
dos poderes públicos. Consa
grou o direito de jurisdição 
do pai sobre os filhos, mas 
suprimiu a vingança parti
cular. Estabeleceu um código 
penal tão rigoroso que o ora
dor Dêmades disse que fora 
“escrito com sangue”. Aliás, 
o termo “draconiano” man
tém até hoje o significado de 
“muito rigoroso”, “excessiva
mente severo”. Para os cri
mes graves, submetidos ao 
areópago, as penas eram a 
morte ou o exílio. Esse có
digo de direito privado não 
era uma constituição; subsis
tia portanto o problema eco
nômico e social que seria re
solvido por Sólon.

Drake (sir Francis)

Navegador e corsário inglês 
(Tavistock, Devonshire, 1545
— Portobelo, Panamá, 1596). 
Capitão aos 22 anos, lutou 
inicialmente, com audácia e 
coragem, na guerra contra os 
espanhóis (no mar das Anti
lhas). De 1577 a 1581, em
preendeu, com a aprovação 
da Rainha Elizabeth, a segun
da viagem ao redor do mun
do (a primeira viagem inglesa 
de circunavegação). Atraves
sou o estreito de Magalhães, 
assolou os territórios espa
nhóis das costas ocidentais 
da América, apoderou-se da 
Califórnia (que chamou No
va Albion) e retornou para 
a Europa pelas índias Orien
tais e pelo cabo da Boa Es
perança. Em 1585, tomou di
versas praças e riquezas

imensas em São Domingos e 
Cartagena e, ao retornar, in 
cendiou a frota espanhola no 
porto de Cádis. A rainha no
meou-o, então, vice-almiran- 
te. Em 1588 afundou 23 na
ves da “invencível armada” 
dirigida contra a Inglaterra. 
Em 1595, obteve novos su
cessos na América.

Dreiser (Theodore)

Escritor norte-americano (Ter
re-Haute, Indiana, 1871 — 
Hollywood, 1945). Seu pai 
era um imigrante alemão ri
gorosamente religioso e mo
ralista. A fé estreita do pai 
sobreviveria nele, como uma 
espécie de religião intensa, 
uma obscura sede espiritual. 
Assim, dedicou-se sucessiva
mente ao ocultismo, ao bu
dismo, à doutrina quacre 
(“quaker”), ao misticismo 
panteísta, e a uma gama de 
cultos de importância secun
dária. Dreiser cresceu em 
condições de extrema pobre
za que o marcariam para to
da a vida, passando a ter 
uma admiração infantil por 
privilégios, riquezas e poder. 
Aos quinze anos estava em 
Chicago, onde foi aceito num 
jornal para escrever artigos 
de “interesse humano” ; e co
meçou a nascer nele a idéia 
de uma carreira literária. Foi 
um dos melhores representan
tes do naturalismo america
no e apegou-se, em seus ro
mances, a evocar os confli
tos do indivíduo com a so
ciedade e as convenções. Al
gumas de suas obras são: 
“Irmã Carrie” (1900), “Jen- 
nie Gerhardt” (1911), “O Ti
tã” (1914) e sobretudo “Uma 
Tragédia Americana” (1925).

Dreyer, Cari
V. Dreyer, Enciclopédia Abril 
(Vol. IV).

Dreyfus (Alfred)

Oficial francês (Mulhouse,
1859 — Paris, 1935). De fa
mília judia alsaciana, era ca
pitão de artilharia quando foi 
descoberta, em 1894, uma 
nota endereçada ao Major 
Schwarzkoppen, adido mili
tar alemão em Paris, por um 
oficial francês que prometia 
fornecer diversos segredos 
militares. Comprometido por 
uma surpreendente semelhan
ça entre sua letra e a da no
ta, Dreyfus foi preso a 15 de 
outubro de 1894, julgado e 
condenado por um conselho 
de guerra (22 de dezembro 
de 1894) à deportação por 
toda a vida num recinto forti
ficado. Enviado à ilha do 
Diabo (na Guiana), Dreyfus 
não cessou de protestar sua 
inocência. Para obter a revi
são de seu processo, sua fa
mília obteve o apoio do jor
nalista Bernard Lazare. Foi 
então descoberta uma corres
pondência entre o adido ale
mão e o oficial comandante 
francês Esterhazy, cuja escri
ta também parecia com a da 
nota. Esterhazy foi então 
julgado e absolvido (janeiro 
de 1898) por um conselho de 
guerra. Mas o “caso Drey
fus” entrou então em sua fa
se política. O Estado-Maior 
frisava que o veredicto de 
1894 não fora posto em dú
vida, mas a França se divi
diu em dois campos que iriam 
se opor com extrema violên
cia durante mais de dez anos: 
de um lado os partidários da 
revisão — idealistas conven
cidos da inocência de Drey
fus, republicanos, socialistas e 
grande número de universitá
rios que viam no caso Drey
fus uma ocasião para derru
bar os militares — ; de outro 
lado, anti-semitas, nacionalis
tas (que, preocupados antes 
de mais nada com a “revan- 
che” contra a Alemanha, 
opunham aos partidários da 
revisão o argumento da “ra
zão de Estado”) e a maioria 
dos católicos, que viam nos 
judeus os inspiradores do an-

D’Ors, Eugênio 
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ticlericalismo da 111 Repúbli
ca. Para dar ênfase ao caso, 
após a absolvição de Esterha- 
zy, o romancista Émile Zola 
publicou, em janeiro de 1898, 
no “Aurore” (de Clemen
ceau), uma violenta carta 
aberta chamada “J’Accuse”, 
na qual censurava o Estado- 
Maior por ter querido per
der um inocente. A descober
ta da falsificação fabricada 
contra Dreyfus pelo Coronel 
Henry (julho de 1898) bastou 
para que o governo não pu
desse evitar a revisão do pro
cesso. Um novo conselho de 
guerra, residente em Rennes, 
declarou novamente a culpa
bilidade de Dreyfus, porém 
com atenuantes (setembro de 
1899), e o condenou a dez 
anos de reclusão. Dez dias 
depois, por decreto, Dreyfus 
foi perdoado. O caso, porém, 
só foi encerrado em 1906, 
quando a corte das cassações 
anulou o julgamento dò con
selho de guerra de Rennes. 
Dreyfus foi reintegrado no 
Exército com o posto de che
fe de esquadrão. O caso 
Dreyfus tivera conseqüências 
políticas consideráveis: a re
visão do processo Dreyfus 
tomou a forma de uma vitó
ria republicana sobre a rea
ção militarista e clerical. Pre
cipitou a volta à república 
militante, a criação do “blo
co republicano” ou “bloco 
das esquerdas”, que triunfou 
nas eleições de 1902, e a se
paração entre o Estado e a 
Igreja, comprometida pelo 
apoio que dera ao Exército. 
Ainda não se sabe com cer
teza quem foi o autor do cri
me injustamente atribuído a 
Dreyfus.

Driesch (Hans Adolf 
Eduard)

Biólogo e filósofo alemão 
(Kreuzmach, 1867 — Leip- 
zig, 1941), expoente do “vi- 
talismo”, teoria segundo a 
qual a vida não pode ser ex
plicada como mero fenôme
no físico ou químico, deven

do ser entendida em sua es
pecificidade. Após estudos 
em Hamburgo, Friburgo, 
Munique e Jena, viajou pelo 
oriente, e, de 1891 a 1900, 
trabalhou na estação zooló
gica de Nápoles. Estabeleceu- 
se em Heidelberg onde, em 
1909, tornou-se “Privatdo- 
cent” (professor oficial mas 
não pago) e, em 1911, pro
fessor de filosofia. Em 1920 
foi nomeado professor em 
Colônia e, no ano seguinte, 
em Leipzig. Inicialmente dis
cípulo de Haeckel, através da 
influência de G. Wolff e W. 
Roux passou a apoiar um vi- 
talismo dinâmico. Defendia a 
doutrina de que as funções 
do protoplasma não podem 
ser explicadas mecanicamen
te.

Drieu La Rochelle (Pierre 
Eugène)

Escritor francês (Paris, 1893
— id., 1945). Participou com 
heroísmo da Primeira Guerra 
Mundial e iniciou sua carrei
ra literária com poemas ins
pirados nas lutas das quais 
participara (“Interrogação”, 
1917) e depois revelou-se, em 
seus romances e novelas, uma 
das testemunhas mais lúcidas 
da crise moral dos anos 20 
(“Queixa contra Desconheci
do”, 1924; “O Fogo Fátuo”, 
1931; “Revista Burguesa”, 
1937; “Gilles”, 1939; e ou
tras). Atraído momentanea
mente pelo Surrealismo, liga
do a Aragon, Aldous Hux- 
ley, Ortega y Gasset, sempre 
sentiu-se atraído pela reflexão 
e pela política: profundamen
te consciente da decadência 
francesa (“Medida da Fran
ça”, 1922), Drieu foi seduzido 
pelo ideal de uma unificação 
européia (“Genebra ou Mos
cou”, 1928; “A Europa con
tra as Pátrias”, 1931), mas, 
a seguir, procurou no fascis
mo os caminhos de um hu
manismo viril e fraternal 
(“Socialismo Fascista”, 1934; 
“Notas para Compreender o 
Século”, 1941; “Crônicas Po
líticas”, 1943; “O Francês da 
Europa”, 1944). Em 1936 li- 
gou-se a Jacques Doriot (fun
dador^ do Partido Popular 
Francês, de inspiração fas
cista) e, a partir de 1940, à 
política de colaboração com 
os alemães hitlerianos. Foi 
diretor da “Nova Revista 
Francesa” de 1941 a 1943. 
Quando da Liberação, viveu 
escondido durante alguns me
ses, suicidando-se a seguir. 
Entre suas obras póstumas 
está uma coleção de contos 
(“Histórias Desagradáveis”, 
1963). Um dos melhores ro
mances do autor é “Memó

rias de Dirk Rapse”, 1966.

Druso Nepote (Cláudio 
Nero)

General romano (?, 38 a.C.
— ?, 9 d.C.). Filho de Lívio. 
Entre 12 e 9 a.C., dirigiu 
campanhas vitoriosas contra 
os germanos, que levaram à 
criação das províncias de Ré- 
cia e de Vindelícia e à ane
xação de Nórico. Fez cavar 
a “Fossa Drusiana”, canal do 
Reno ao Zuyderzee, e rece
beu antes de todos o cogno
me de “Germânico”. Em 12 
a.C. foi nomeado legado im
perial na Gália e, no ano se
guinte, recebeu o “imperium” 
proconsular. Morreu de uma 
queda do cavalo.

Dryden (John)

Poeta e dramaturgo inglês 
(Aldwinde, Nothamptonshire, 
1631 — Londres, 1700), o 
mais importante da época da 
Restauração. Após ter cele
brizado a memória de Crom
well em suas “Estâncias He
róicas” (1658), aplaudiu dois 
anos depois a volta de Carlos
II em “Astrea Redux” (1660) 
e foi, a partir de então, o 
poeta favorito da corte. Foi 
nomeado historiógrafo do rei. 
Converteu-se ao catolicismo 
em 1686, após a subida ao 
trono de James II. A revo
lução de 1688 interrompeu 
sua vida social e privou-o de 
seu emprego e pensão. Dryden 
se esforçou em aclimatar na 
Inglaterra o gosto pelo clas
sicismo francês. Compôs, 
nesse sentido, comédias, co
mo “Casamento à Moda” 
(1672), e tragédias, entre as 
quais “A Conquista de Gra
nada” (1670) e “Tudo por 
Amor” (1677). Dedicou-se 
brilhantemente à sátira poli-



tica em versos em “Absalom 
and Achitophel”, defendeu o 
protestantismo, em “Religio 
Laici” (1682), e depois o ca
tolicismo, em “A Corça e a 
Pantera” (1687). Muitas de 
suas peças mais curtas fica
ram igualmente famosas; é o 
caso de “Ode à Memória de 
Mrs. Anne Kiligrew” e “Ode 
sobre o Festim de Alexan
dre” (musicada por Haendel). 
No fim de sua vida, tradu
ziu brilhantemente Virgílio e 
Juvenal. Dryden teve grande 
influência em sua época e 
no século seguinte. Por mui
to tempo foi posto entre os 
maiores poetas clássicos na 
Inglaterra pela elégância, har
monia e gosto. Contribuiu 
para fazer renascer a poesia 
dramática, que o espírito pu
ritano e regulamentações se
veras haviam levado ao de
clínio.

Duarte, Dom

Rei de Portugal (Viseu, 1391
— Lisboa, 1438), sucedeu a 
Dom João I, seu pai, e reinou 
de 1433 a 1438. Recebeu, co
mo seus irmãos (um dos 
quais foi Henrique, o Nave
gador), uma educação excep
cional para a época. A pri
meira providência que tomou, 
como rei, foi simplificar e 
ordenar a legislação portugue
sa, tornando-a um código 
unificado: “Ordenações de 
Dom Duarte” e “Livro das 
Leis e Posturas” . Esta última 
obra só foi terminada duran
te o reinado de Afonso V, 
sob o nome de “Ordenações 
Afonsinas”. Outra medida 
importante foi o estabeleci
mento da “Lei Mental” , 
assim chamada porque Dom 
Duarte sabia que ela já esti
vera na mente de Dom João. 
Decretava a reversão à Co
roa, quando não houvesse 
herdeiro varão, dos bens doa
dos aos nobres e ordens re
ligiosas (civis e militares).

Cunhou moedas, regularizou 
o Exército e tentou tomar 
Tânger. Partindo de Ceuta, 
sob o comando de Dom Hen
rique e Dom Fernando, os 
portugueses foram derrotados 
e Dom Fernando aprisiona
do, vindo a morrer no cati
veiro. Dom Duarte morreu 
pouco depois, de peste. Foi 
cognominado “o Eloqüente”, 
devido a sua grande cultura. 
Incentivou as letras e nomeou 
Fernão Lopes cronista do 
reino. Pertenceu à primeira 
geração dos prosadores por
tugueses e, no domínio didá
tico, sua obra “Leal Conse
lheiro” é fundamental do pon
to de vista estilístico e psi
cológico. Definiu os princí
pios morais e políticos que 
deviam reger a existência dos 
cavalheiros. O conjunto de 
suas obras faz de Dom D uar
te um dos fundadores das le
tras portuguesas.

Du Bellay (Joachim)

Poeta francês (Liré, Maine- 
et-Loire, 1525 — Paris, 1560). 
Em 1545 estudou direito em 
Poitiers. Foi então para o 
Collège de Coqueret, onde se 
dedicou com paixão ao estu
do dos clássicos e dos italia
nos. Em 1549, Du Bellay pu
blicou “Defesa e Ilustração 
da Língua Francesa”, que 
é o manifesto da escola de 
Ronsard (também chamada 
“La Brigade” e, pouco depois, 
“La Plêiade”). O primeiro 
artigo de seu programa é a 
reabilitação da língua france
sa. Fazendo-se porta-voz de 
seus amigos (Ronsard, An- 
toine de Bai, etc.), Du Bel
lay pediu que se renunciasse 
à velha poesia de Marot e 
dos retóricos e também às 
formas fixas usadas na Fran
ça até então. Que as substi
tuíssem por elegias, odes, 
epopéias — em suma, por to
dos os tipos de poesias que 
eram usados pelos antigos. 
Além disso, sonhava que se 
enriquecesse a língua france
sa criando novos vocábulos.

' No mesmo ano, publicou 
“Olive”, coleção de sonetos 
em honra de Mlle. de Viole 
e ainda “Versos Líricos” e 
“Coleção de Poesias” . De 
1553 a 1557, estabeleceu-se 
em Roma como secretário 
de seu tio, Cardeal Jean du 
Bellay. Foi considerado co
mo um dos mais belos or
namentos de seu século, 
reputação esta que justifica 
plenamente: apesar de não 
ter a potência, a riqueza e a 
versatilidade de Ronsard, Du 
Bellay parece mais sincero 
na expressão de seus senti

mentos. Por sua sensibilidade, 
como também por sua me
lancolia, Du Bellay introdu
ziu na poesia francesa nova 
fonte de inspiração e, nesse 
ponto, pode ser considerado 
precursor do Romantismo.

Dubois (Guillaume)

Cardeal e político francês 
(Brive-la-Gaillarde, 1656 — 
Versalhes, 1723). Fez seus 
estudos no colégio Saint-Mi- 
chel, em Paris, trabalhando 
ao mesmo tempo como do
méstico para o diretor; a se
guir foi preceptor em diversas 
casas e se viu encarregado 
da educação do duque de 
Chartres, futuro regente. 
Muito inteligente e hábil, sou
be ganhar o favor de Luís 
XIV, levando seu aluno a se 
casar com uma filha do rei, 
Mlle. de Blois (1692). O du
que se tornou regente em 
1715, chamando então D u
bois para o Conselho de Es
tado e encarregando-o das 
missões mais importantes. Em 
1717 Dubois se colocou no 
nível dos grandes diploma
tas, concluindo em Haia, em 
combinação com Lorde Sta- 
nhope, a Tríplice Aliança 
entre a Inglaterra, Holanda e 
França, contra a Espanha. 
Quando de sua volta à Fran
ça, foi nomeado ministro das 
Relações Exteriores; fez fra
cassar a conspiração Cella- 
mare (1718). Cada vez mais 
ambicioso, Dubois, que até 
então só era tonsurado, obte
ve o arcebispado de Cambrai
(1720), tornou-se cardeal
(1721) e primeiro-ministro 
em 1722. Foi admitido na 
Academia Francesa.

Dubnow (Simon)

Historiador russo do povo 
judaico, filósofo social e pro
tagonista importante da au
tonomia judaica (Mtsislav, 
Rússia Branca, 1860 — Ri
ga, 1941). Recebeu educação 
judaica ortodoxa, mas, na ju
ventude, sua fé oscilou e ele 
procurou no ensino secular 
a autoridade e a inspiração. 
Influenciado pelo positivismo 
evolucionário de Comte, H. 
T. Buckle e Herbert Spencer; 
o liberalismo de J. S. Mill de
terminou sua filosofia políti
ca. Em seu amadurecimento 
intelectual, rejeitou o radica
lismo revolucionário e seu 
realismo sóbrio levou-o tam
bém a rejeitar o sionismo po
lítico. Em 1882, associou-se 
ao periódico “Voskhod”, pa
ra o qual contribuiu com 
muitos de seus mais famosos 
trabalhos literários e erudi-
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tos. Deixou a Rússia em 
1922, devido a seu ódio pelo 
governo bolchevista. Foi pa
ra Berlim, onde ficou até o 
advento de Hitler, indo en
tão para Riga, Latvia. Lá fi
cou até morrer tragicamente, 
quando os nazistas liquidaram 
a população judaica de Ri
ga, em 1941. Dubnow orga
nizou e supervisionou a co
leção de fontes para a histó
ria dos judeus na Rússia e 
Polônia. Foi o primeiro a su
jeitar o hasidismo (seita ju
daica ortodoxa) ao estudo 
sistemático e objetivo, basea
do em fontes tanto do hasi
dismo como de seus oponen
tes. Abandonou a filosofia 
espiritualista da história por 
um enfoque social. Para 
Dubnow, os judeus não são 
somente uma comunidade re
ligiosa, mas possuem as ca
racterísticas distintivas de 
uma nacionalidade cultural e, 
como tal, criam sua própria 
forma de vida social. Logo, 
a história dos judeus é uma 
cronologia da sucessão de 
grandes centros autônomos. 
A de Dubnow foi a primeira 
história judaica secular e li
vre das armadilhas dogmáti
cas e teológicas, totalmente 
ciente das ocorrências sociais 
e econômicas, e realista. De
senvolveu também a sua teo
ria de autonomia, ou “nacio
nalismo da Diáspora”. Em 
seu “Cartas sobre o Novo e 
Velho Judaísmo”, publicado 
entre 1897 e 1906, sujeitou 
as diversas correntes ideoló
gicas da vida judaica à aná
lise crítica, e formulou sua 
própria doutrina de autono
mia.

Duchamp (Mareei)

V. Duchamp, Enciclopédia 
Abril (Vol. IV).

Duclerc (Jean-François)

Oficial da marinha e corsá
rio francês (França, ? — Rio 
de Janeiro, GB, 1711). Co
mandante da esquadra envia
da pelo rei da França, Luís
XIV, contra o Brasil. Essa 
medida foi conseqüência da 
ajuda prestada por Portugal 
à casa da Áustria na suces
são do trono da Espanha, 
medida essa que ia contra as 
pretensões francesas. Duclerc 
alcançou o Rio de Janeiro 
em 16 de agosto de 1710, 
com sua esquadra composta 
por cinco navios e mil ho
mens, mas foi repelido pela 
fortaleza de Santa Cruz, de
sistindo então de entrar na 
baía e dirigindo-se para a

ilha Grande, onde tentou — 
sem sucesso — desembarcar. 
Só o conseguiu em 11 de se
tembro, em Guaratiba, diri
gindo-se para o Rio de Ja
neiro. Enquanto isso a resis
tência pôde ser organizada 
pelo Governador Francisco 
de Castro Morais; entre as 
tropas havia uma companhia 
improvisada de estudantes, 
comandada por Amaral Cou- 
tinho, e voluntários chefia
dos por frei Francisco de 
Meneses. Os invasores foram 
vencidos e Duclerc foi apri
sionado.

Dufay (Guillaume)

Compositor flamengo (Chi- 
may, Hainaut, c. 1400 — 
Cambrai, 1474). Menino do 
coro em Cambrai (cerca de 
1409), entrou ao serviço de 
Cario Malatesta em Rimini. 
Acompanhou Pierre d’Ailly 
ao concílio de Constâncio e, 
em 1427, obteve uma pre
benda em Cambrai. No ano 
seguinte foi ordenado padre 
e se tornou cantor da capela 
pontifical de Roma, à qual 
pertenceu até 1437, com ex
ceção de uma ausência de 
dois anos (1434/35), durante 
a qual foi capelão e mestre- 
de-capela de Amadeu VIII, 
duque de Savóia. Em 1438 
participou das delegações do 
capítulo de Cambrai no con
cílio de Basiléia, e depois 
viajou com Luís de Savóia. 
Em 1440, em Paris, recebeu 
o título de “magister” e ter
minou sua vida como cônego 
em Cambrai. Dufay é um dos 
mais importantes músicos 
franco-flamengos do século
XV. Soube dominar e sinte
tizar as tendências musicais 
de sua época numa polifonia 
consoante onde a melodia 
confiada à voz superior a ele
va sobre as outras. Parece 
ter sido o primeiro a introdu
zir o uso das notas brancas 
entre as notas pretas.

Duhamel (Georges)

Escritor francês (Paris, 1884
— Valmondois, 1966). Mé
dico apaixonado desde a ju
ventude pela literatura, deu 
seus primeiros passos sob a 
influência do humanismo. 
Mobilizado em 1914 como 
médico militar, traduziu pa
teticamente o horror da 
guerra em “Vida de M árti
res” (1917) e “Civilização” 
(1918, prêmio Goncourt). Hu
manista curioso do universo, 
mas preocupado com o pro
gresso da civilização mecâni
ca, (“Cenas da Vida Futura”,

1930), Duhamel é também 
autor de obras românticas 
(“Vida e Aventura de Sala- 
vin”, 1920/32), como também 
de inúmeras obras de en
saios, viagens, meditações e 
crítica literária. Foi eleito 
para a Academia Francesa.

Dühring (KarI Eugen)

Filósofo e economista alemão 
(Berlim, 1833 — Nowawes, 
perto de Berlim, 1921). En
sinou filosofia na Universi
dade de Berlim. Partidário 
do ateísmo, combateu a con
cepção judeu-cristã e, antes 
de Nietzsche, interpretou o 
cristianismo como expres
são de um “ressentimento” 
dos fracos: “A Questão Ju
daica como Questão de Per- 
niciosidade Racial” (1881). 
Em economia política, foi 
discípulo de List e Carey, 
cujas idéias expôs com um 
notável espírito científico. 
Adversário do socialismo 
marxista, esforçou-se sempre 
por fazer sobressair a impor
tância dos fatores morais 
pessoais na economia. Dei
xou uma autobiografia: “Coi
sa, Vida e Inimigos” (1882). 
Dühring considerou-se sem
pre como o gênio do século, 
perseguido e incompreendi
do . Encontram-se, em sua 
obra, critica e polêmicas con
tra a cultura oficial alemã 
de sua época. Diversas de 
suas teses anti-semitas foram 
retomadas pelos escritores 
nacional-socialistas.

Dukas (Paul)

Compositor francês (Paris, 
1865 — id., 1935). De origem 
alsaciana, entrou para o con
servatório de Paris em 1881, 
onde foi aluno de Mathias, 
Dubois e Guerard. Em 1885 
recebeu o segundo prêmio de 
Roma. Em 1909 tornou-se. 
professor de composição do 
conservatório e, em 1926, da 
escola normal. Foi também 
membro do Conselho Supe
rior do conservatório, inspe- 
tor-geral de música, presiden
te da união sindical dos com
positores, membro do Con
selho das emissões radiofô
nicas e, em 1934, elegeu-se 
membro da Academia de Be- 
las-Artes. Foi um dos gran
des representantes do impres
sionismo musical francês. 
Escreveu para o teatro “Aria
na e Barba-Azul” (1907) e 
o balé “La Péri” (1912), com
pôs músicas de orquestra 
(“Aprendiz de Feiticeiro”, 
1893) e para piano (“So
nata em mi bemol maior”).



Dulles (John Fòster)

Político norte-americano 
(Washington, 1888 — id., 
1959). Neto do diplomata 
John Watson Foster, advo
gado especializado em direi
to internacional, tornou-se, 
logo depois da Segunda Guer
ra Mundial, a principal auto
ridade em matéria de política 
estrangeira do Partido Repu
blicano. Após ter represen
tado os EUA na ONU, de 
1945 a 1948, e ter negociado 
o tratado de paz com o Ja
pão (1945), foi escolhido pa
ra secretário de Estado pelo 
Presidente Eisenhower, em 
novemoro de 1952. Tornou- 
se defensor de uma política 
anticomunista sistemática e 
internacional, baseada num 
sistema de segurança coletiva 
entre os EUA e seus aliados, 
contribuindo dessa forma 
para o desenvolvimento da 
“guerra fria”. Já minado pela 
doença, teve que demitir-se.

Dullin (Charles)

Ator e diretor francês (Jen- 
ne, Savóia, 1885 — Paris, 
1949). Caçula de uma família 
de dezenove crianças, o iní
cio de sua vida foi difícil. 
Trabalhou como porteiro 
antes de fazer parte,< sob Jac- 
ques Copeau, do elenco do 
Teatro Vieux Colombier. Em 
1921, fundou o Teatro do 
Atelier, em Paris, do qual 
participou até 1939, demons
trando grande ecletismo na 
escolha das peças: dos clás
sicos como “Os Pássaros”, 
de Aristófanes, “O Avaren
to”, de Molière, e “Volpone”, 
de Ben Jonson (o maior su
cesso de Dullin), até criações 
de autores mais modernos 
como Pirandello, Romains, 
Salacron. Após ter formado 
o “Cartel dos Quatro”, diri
giu de 1941 até 1947 o Tea
tro Sarah Bernhardt. Entre 
os alunos de sua escola de 
arte dramática estavam Jean 
Louis Barrault e J. Vilar.

Dulong (Pierre Louis)

Físico e químico francês 
(Ruão, 1785 — Paris, 1838). 
Foi professor de física na 
Escola Politécnica, da qual 
se tornou diretor em 1830. 
O trabalho mais importan
te de Dulong tratava do 
calor e foi efetuado em con
junto com Alexis Thérese 
Petit, professor de física da 
Escola Politécnica. A primei
ra pesquisa publicada (1816) 
relacionava-se com a dilata
ção e a medição exata da 
temperatura. Em 1818 publi
cou outra pesquisa, a respei
to de medição da tempera
tura e transferência de calor, 
premiada pela Academia 
Francesa. Em uma terceira
— “Sobre Alguns Pontos Im
portantes na Teoria do Ca
lor” (1819) — expôs a “lei 
de Dulong e Petit”, relacio
nando massas atômicas e ca
lores específicos dos elemen
tos químicos. Trabalhos sub
seqüentes de Dulong lidavam 
com “Novas Determinações 
sobre as Proporções de Água 
e a Densidade de Certos 
Fluidos Elásticos” (1820, 
com Berzelius); a proprieda
de de certos metais de faci
litar a combinação de gases 
(1823, com Thénard); os po
deres refratários de gases 
(1826); e os calores especí
ficos de gases (1829). Em 
1830, publicou uma pesquisa, 
efetuada com Arago para a 
Academia de Ciências, sobre 
a elasticidade do vapor em 
altas temperaturas. Em seu 
último trabalho, publicado 
postumamente em 1838, Du
long descreveu as experiên
cias feitas para determinar o 
calor desenvolvido numa rea
ção química, juntamente com 
uma descrição do caloríme- 
tro por ele usado.

Dumas (Alexandre)

Escritor francês (Villers-Cot- 
terets, Aisne, 1802 — Puys, 
perto de Dieppe, 1870). Foi 
a Paris, onde se tornou expe

dicionário no escritório da 
chancelaria do duque de Or- 
leans. O inicio de sua car
reira literária foi a publica
ção de “Henrique III e sua 
Corte” (1829), o primeiro 
drama romântico da litera
tura francesa, e teve enorme 
sucesso no teatro. Ajudado 
por diversos colaboradores, 
escreveu a seguir quase vinte 
melodramas históricos, de 
uma potente intensidade dra
mática — como “A Torre de 
Nesle” (1832) —, grande 
quantidade de romances po
pulares; e folhetins de capa 
e espada, de leitura apaixo- 
nante: “Os Três Mosquetei
ros” (1844), que formam uma 
trilogia famosa com “Vinte 
Anos Depois” (1845) e “O 
Visconde de Bragelonne” 
(1848), além de “O Conde 
de Monte Cristo” (1845), “O 
Cavalheiro da Casa Verme
lha” (1846), etc. Ao lado 
dessa fecunda produção, adap
taria para o teatro alguns de 
seus romances mais popula
res. Após ter participado da 
revolução de 1830, partiu 
para a Itália, onde perma
neceu de 1860 a 1864, levan
do sua ajuda a Garibaldi, 
cuja vida escreveu. Foi no
meado diretor das escava
ções de Pompéia. Homem de 
teatro antes de mais nada, 
Dumas, mesmo como roman
cista, manteve o gosto da 
“mise en scène” e dos golpes 
teatrais. Autodidata, a his
tória não era, para ele, um 
objeto de ciência, mas sim 
um recurso de exaltação; uti
liza-se dela sem escrúpulos, 
transformando os fatos como 
os caracteres. Embora con
siderado por muitos um autor 
sem estilo, esse colosso da 
literatura possuía o dom da 
vida. Apesar da inconstância 
psicológica, suas personagens 
são inesquecíveis; possui 
grande habilidade no trata
mento do diálogo, da nar
rativa e da intriga, qualidades 
essenciais de um romancista.

Dumas, filho (Alexandre)

Dramaturgo francês (Paris, 
1824 — Marly-le-Roi, 1895), 
íilho natural do escritor ho-
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mônimo, sofreu devido a essa 
situação e conservou uma 
preocupação constante com 
os problemas morais e so
ciais. Quis fazer de sua arte 
um ensinamento: suas peças 
formam um teatro de  ̂tese 
que apresenta de preferência 
problemas de seres à margem 
da sociedade, das vítimas das 
convenções e dos preconcei
tos, denunciando os perigos 
da paixão desenfreada. Em 
1848 publicou o romance “A 
Dama das Camélias” e, qua
tro anos depois, adaptou-o 
para o teatro. Foi um triun
fo. Seguiram-se “O Meio 
Mundo” (1855), “O Filho 
Natural” (1858), “Um Pai 
Pródigo” (1859). Nessas^ co
médias aparece a tendência 
moralista, da qual, mais tar
de, abusaria. Em 1860, de
vido a uma doença causada 
pelo excesso de trabalho, pa
rou de escrever por quatro 
anos; retomou a pena em 
1864, publicando “O Amigo 
das Mulheres” . A partir de 
então, sua obra passou a ser 
doutrinária. Todas as peças 
se tornaram uma tese; a in
triga, uma demonstração; e 
as personagens, os porta-vo
zes do autor. Esse teatro, ini
ciado com “As Idéias de 
Madame Aubray” (1867), 
compreende algumas peças 
que provocaram mais escân
dalo que aplausos: “Uma 
Visita de Núpcias” (1871), 
“Monsieur Aphonse” (1874), 
“A Estrangeira” (1876), etc. 
Excelente pintor da socieda
de parisiense, Dumas come
teu o erro de querer ser mo
ralista sem desconfiar das 
lacunas de sua primeira edu
cação; daí as arbitrariedades 
que se encontram em muitas 
de suas conclusões. Foi, no 
entanto, autor dramático há
bil no diálogo e na invenção 
de situações úteis às suas in
tenções de reformador dos 
costumes. Não obstante, é 
apontado como um dos cria
dores da peça moderna.

Duncan (Isadora)

V. Duncan, Isadora, Enciclo
pédia Abril (Vol. IV).

Duni (família)

Família de músicos italianos. 
Francesco (séculos XVII e 
XVIII). Foi mestre da capela 
real em Matera no início do 
século XVIII. Antonio (Ma
tera, ç. 1700 — Schwerin, c. 
1766). Foi mestre da capela 
da corte em Treves, e depois 
em Madri, onde dirigiu a 
música da capela real e foi

professor do filho do duque 
de Osuna. Dirigiu, a seguir, 
a orquestra de um elenco 
teatral em Paris. Em 1757, 
era professor de universida
de em Moscou e, em 1766, 
em Riga. Parece ter morrido 
a serviço da corte de Schwe
rin. Conservaram-se algumas 
obras de Antonio, entre as 
quais manuscritos de “can- 
tate de camera”, que fo
ram dedicados ao rei Dom 
João V de Portugal (1735). 
Egidio Romoaldo (Matera, 
1709 — Paris, 1775). Aluno 
de Durante. Compôs inicial
mente óperas para Roma e 
Parma. Ficou algum tempo 
em Londres, em Leydè, e, 
em 1745, era mestre de ca
pela em São Nicolau (Paris). 
Esteve depois na corte de 
Parma, a serviço de Filipe de 
Bourbon. Fixou-se finalmente 
em Paris, onde adaptou a 
ópera bufa italiana, sendo 
um dos criadores da ópera 
cômica francesa.

Duns Scot (Johannes)

Filósofo escolástico inglês 
(Maxton, perto de Roxburgh, 
c. 1264 — Colônia, 1308), 
cognominado “o doutor su
til” (“Doctor Subtilis”). Es
cocês de nascença, entrou 
para a ordem franciscana 
(cerca de 1280), talvez em 
Oxford. Ordenado padre em 
1291, morou em Paris de 
1292 a 1297, retornando en
tão para a Inglaterra, onde 
ensinou teologia em Oxford. 
Em 1302 retornou para a 
França, sendo contudo ex
pulso do país no ano seguin
te por ter-se recusado a 
assinar o ato pelo qual Fi
lipe, o Belo, convocava para 
o concílio contra Bonifácio 
VIII; pôde, porém, retornar 
para Paris em 1304, tornan
do-se professor de teologia 
e regente do “studium” fran- 
ciscano daquela cidade. Par

tiu para Colônia em 1307, 
onde morreu repentinamente 
no ano seguinte. Duns Scot, 
como os grandes filósofos 
dominicanos da geração pre
cedente, esforçou-se em con
ciliar o aristotelismo e o agos- 
tinianismo; mas, diferente
mente de Tomás de Aquino: 
não é à razão que dá o pri
meiro lugar, mas sim ao 
amor e à vontade. Conforme 
essa tendência voluntarista, 
viü na teologia uma ciência 
não mais especulativa, mas 
sim prática: Deus teria esta
belecido o bem por um ato 
de vontade; assim, nos ho
mens, é também pela vonta
de que se chega ao bem. O 
conhecimento do bem pela 
inteligência é apenas uma cau
sa acidental do ato voluntáFio.

Du Perron (Jacques Davy)

Cardeal francês (Saint-Lô, 
Mancha, 1556 — Paris, 1618). 
Filho de um ministro da re
ligião reformada, criado na 
Suíça segundo o calvinismo, 
foi a Paris continuar seus 
estudos. Converteu-se ao ca
tolicismo em 1577. Nesse 
mesmo ano, já considerado 
um dos melhores oradores de 
sua época, foi encarregado 
de pronunciar a “Oração Fú
nebre de Maria Stuart” dian
te da corte. Leitor de Hen
rique III, que o encarregou 
de compor o discurso real 
nos Estados de Blois (158&), 
Du Perron ligou-se a Henri
que IV. Entrou para as or
dens religiosas em 1593; teve 
grande influência na abjura
ção do rei. Assistiu, como 
bispo de Evreux e familiar 
do rei, à cerimônia que ofi
cializou a conversão de Hen
rique IV. Foi enviado para 
Roma, a fim de solicitar ao 
papa que tirasse a interdição 
lançada contra a França; foi 
feliz em sua missão. Ao re
tornar à França, combateu, 
nas conferências de Fontai- 
nebleau de 1600, as doutri
nas calvinistas; talvez devido 
a essas vitórias, em 1604 tor
nou-se cardeal. Em 1606, 
Henrique IV o fez arcebispo 
de Sens e capelão da França. 
Quando da morte do rei, o 
prestígio de Du Perron era 
ainda tão grande que fez 
parte do Conselho de Re
gência (1610). Du Perron foi 
essencialmente político. Re
vestido com as mais altas 
funções que um francês po
dia receber, conselheiro mui
to escutado pelo rei, Du Per
ron foi por muito tempo o 
verdadeiro chefe da Igreja 
da França. Autor de um im
portante “Tratado da Euca-



ristia” lutou também para 
defender as prerrogativas do 
papa contra os galicanos.

Duprat (Antoine)

Cardeal e político francês 
(Issoire, Auvergne, 1463 — 
Nantouillet, Seine-et-Marne, 
1535). Inicialmente advogado, 
depois primeiro presidente 
do Parlamento de Paris 
(1507), ligou-se à condessa 
cTAngoulême, Luísa de Sa- 
vóia, que lhe confiou a edu
cação de seu filho, o futuro 
Francisco I. Quando este su
biu ao trono, Duprat foi no
meado chanceler (1515). Ten
do seguido o rei para a Itá
lia, negociou com Leão X a 
concordata de 1516 que, pa
recendo atentar contra as li
berdades galicanas, suscitou 
uma resistência obstinada por 
parte dos magistrados, das 
universidades e do clero fran
cês; apesar disso, Duprat 
conseguiu fazê-la registrar 
pelo Parlamento. Para en
frentar as enormes despesas 
decorrentes das guerras con
tra Carlos V, Duprat recor
reu a expedientes financeiros, 
como a venda de ofícios ju
diciários e a criação de ren
das sobre a câmara muni
cipal. Durante o cativeiro do 
rei (1525), Duprat governou a 
França com a regente Luísa 
de Savóia, resistindo imper
turbavelmente a uma oposi
ção quase geral, e dirigiu as 
negociações que levaram à 
libertação do rei. Quando de 
sua volta, Francisco I anu
lou um processo que o Par
lamento havia feito contra o 
chanceler. Duprat havia abra
çado o estado eclesiástico; 
tornou-se arcebispo de Sens 
em 1525 e cardeal em 1527. 
Inspirou Francisco I a tomar 
medidas enérgicas de repres
são contra o protestantismo.

Duque Estrada (Luís de 
Gonzaga)

Escritor brasileiro (Rio de 
Janeiro, GB, 1863 — id.,

1911). Seus estudos secundá
rios foram feitos no Colégio 
Abílio; não cursou faculda
de. Com dezessete anos fun
dou, juntamente com Olím
pio Niemeyer, a revista 
“Guanabara”, colaborando, 
dois anos depois, na “Gaze- 
tinha” (de Artur de Azevedo) 
e na “Gazeta da Tarde” (de 
José do Patrocínio); foi tam
bém crítico de arte de “A 
Semana” (1887). Nessa qua
lidade publicou três obras: 
“Graves e Frívolos”, “Con
temporâneos” e “Arte Brasi
leira” (1887), que foi uma 
primeira tentativa de dar 
uma visão panorâmica das 
artes brasileiras. Com Lima 
Campos, fundou a “Rio-Re- 
vista” e “Galáxia” — revista 
simbolista. Em 1901 fundou 
ainda o “Mercúrio” e, em 
1908, o “Fon-Fon” juntamen
te com Lima Campos e Má
rio Pederneiras. Colaborou 
ainda em revistas cuja inten
ção era divulgar as idéias 
simbolistas, como “Vera- 
Cruz”, “Rosa-Cruz” e “Kos- 
mos”. Uma das figuras mais 
importantes da primeira ge
ração de simbolistas, foi tam
bém o primeiro grande mes
tre da crítica de arte brasi
leira. Interessou-se ainda por 
pintura.

Duquesnoy (François)

Escultor flamengo (Bruxelas, 
1597 — Livorno, 1643), cog
nominado Francesco Fiam- 
mingo. Filho e aluno do es
cultor Jerôme Duquesnoy, vi
veu em Roma a partir de 
1618. Durante os primeiros 
anos de sua estada produziu 
um número considerável de 
esculturas de pequeno porte, 
em diversos materiais (desde 
a cera e a madeira até o 
mármore). Trabalhou tam
bém na restauração de obras 
antigas e forneceu desenhos 
a Cassiano dei Pozzo, o 
principal mecenas italiano de 
Poussin, para seus álbuns 
de antiguidades romanas. 
Em 1627/28, trabalhou para 
Bernini no baldaquino de 
São Pedro; sua participa
ção lhe valeu a enorme en
comenda de Santo André 
(1628/40) para um dos ni
chos sob a cúpula. Em 1629 
iniciou a Santa Susana para 
o coro de Santa Maria de 
Loreto, em Roma; isto o 
manteve ocupado até 1633. 
Seu estilo se opõe ao bar
roco de Bernini; marcado 
por uma doçura piedosa e 
de quietude, de dignidade e 
reserva, opõe-se ao êxtase e 
ao movimento, aos persona
gens tumultuados e ao claro-

escuro violento daquele mes
tre.

Duquesnoy (Jerôme)

Escultor flamengo (Bruxelas, 
1602 — Gand, 1654), irmão 
de François, e como ele for
mado no atelier do pai. Após 
longa estada na Espanha, a 
serviço de Filipe IV, em 
1640 foi à França e, no ano 
seguinte, estabeleceu-se em 
Roma com seu irmão. Quan
do da morte deste, retornou 
para sua cidade natal, onde 
esculpiu, para a catedral de 
Saint-Michel, diversas está
tuas dos “Apóstolos”, espe
cialmente um “São Tomás”, 
e uma “Santa Úrsula” para 
a Igreja da Chapelle. Entre 
suas melhores obras estão: 
“Santa Ana com a Virgem” 
e o monumento funerário do 
bispo de Triesti, na catedral 
Saint-Bavon, em Gand. Co
mo a de seu irmão, sua arte 
se caracteriza por um bar
roco sem ênfase que tem co
mo modelo a escultura antiga.

Duran (Dolores)

Compositora e cantora de 
música popular brasileira 
(Rio de Janeiro, GB, 1930 — 
id., 1959). Sua carreira artís
tica — que contou com par
ceiros do nível de Antônio 
Maria — durou oito anos e 
foi cortada bruscamente pelo 
colapso cardíaco que a ma
tou. Seu primeiro disco foi 
o sambalada “Outono”. À 
mesma época em que Viní
cius de Moraes e Antônio 
Carlos Jobim chegavam ao 
grande público com “Se To
dos Fossem Iguais a Você”, 
Dolores Duran conseguiu se 
impor como uma das me
lhores poetisas do cancioneiro 
popular do Brasil. Fazendo 
letras de grande lirismo, ela 
rompeu com o pieguismo da 
linha tradicional seguida até 
então pela maioria dos com
positores, abrindo novos ca
minhos para o samba-canção. 
Trabalhou intensamente em 
boates, rádio, tevê e discos. 
Entre seus maiores sucessos 
estão: “Por Causa de Você”, 
“A Noite do Meu Bem”.

Dürer (Albrecht)

V. Dürer, Enciclopédia Abril 
(Vol. IV).

Dürkheim (Émile)

V. Dürkheim, Enciclopédia 
Abril (Vol. IV).

Duncan, Isadora —  
Dürkheim, Émile



Duse (Eleonora)

Atriz italiana (Vigevano, 1859
— Pittsburg, Pensilvânia, 
1924). Filha de um ator, pi
sou pela primeira vez num 
palco aos quatro anos de 
idade. Seu primeiro grande 
triunfo: “A Princesa de Bag
dá”, de Dumas, e, a partir 
de 1880, Eleonora já era 
conhecida como uma das 
maiores atrizes italianas. Em
preendeu uma “tournée” atra
vés de toda a Europa e Amé
rica, que lhe valeu reputação 
mundial. Obteve êxito muito 
grande nas peças de Dumas, 
filho, como “A Dama das 
Camélias”, e de Jbsen. Ao co
nhecer Gabriele D ’Annunzio, 
tornou-se uma intérprete apai
xonada do poeta italiano. Te
ve com ele uma relação amo
rosa que se tornou famosa, e 
que inspirou a D ’Annunzio 
seu romance “O Fogo” 
(1900). Havia decidido deixar 
o palco em 1909, mas rea
pareceu em 1921 e represen
tou até sua morte.

Duvalier (François)

Político haitiano (Porto Prín
cipe, 1909 — id., 1971). Per
tencente à minoria educada 
que forma a elite haitiana, 
estudou medicina na Univer
sidade do Haiti, fazendo pós- 
graduação na Universidade 
de Michigan, nos EUA. Du
rante muito tempo se arris
cou nos caminhos da selva 
haitiana tratando epidemias 
de tifo, levando socorro mé
dico gratuito aos pobres. Fi
cou conhecido carinhosamen
te como “Papa Doc”. Exer
ceu também grande atração 
pela sua filosofia de “negri
tude” (‘‘Black Power”), que 
inflamou o orgulho dos hai
tianos quanto às suas origens 
africanas, parecendo prome
ter uma vida melhor para as 
massas negras há muito do
minadas pela elite mulata. 
Ministro da Saúde e Traba

lho em 1949, membro do 
conselho do governo militar 
(1956/57), foi *eleito presi
dente após a queda de Paul 
Eugène Magloire. Mas, assim 
que teve em suas mãos as 
rédeas do poder, Duvalier se 
transformou. Criou uma mi
lícia especial, chamada Vo
luntários da Segurança N a
cional (VSN), que obedecia 
somente a ele. A função 
dessa milícia era, em teoria, 
reprimir o crime e a desor
dem; na prática, porém, seus 
componentes desenvolveram 
uma violenta repressão à 
oposição, instalando o terror. 
Estavam organizados os 
“Tonton Macoute”, a polícia 
secreta que em dez anos 
assassinou mais de mil opo
nentes de Papa Doc. Outro 
poder que exercia sobre o 
povo era o vudu. Numa po
pulação em que 90% se di
zem católicos mas na reali
dade é toda vudu, Duvalier 
era visto como a encarnação 
do Barão Samedi, espírito 
vudu da morte. Apesar da 
educação católica e de seus 
estudos de medicina, Duva
lier era um fervoroso crente 
do vudu. Uma vez soube que 
um dos chefes “tonton ma
coute”, traidor, havia esca
pado do castigo transforman
do-se em cachorro; decretou 
então o extermínio de todos 
os cães. Outra mania do di
tador: sabedor de que 23 dos 
36 presidentes anteriores ha
viam sido assassinados ou 
depostos, rodeou-se com uma 
guarda pessoal de mais de 
quinhentos homens; além 
disso, tinha sempre à mão 
um revólver. Durante seu 
“reinado” recebeu diversos 
cognomes: “ilustre visioná
rio”, “líder espiritual” , “gi
gante da história”, “homem- 
bandeira”, etc. Em 1963 con
vocou o povo às urnas e se 
fez eleger presidente vitalí
cio, “a fim de assegurar as 
conquistas e a permanência 
da revolução duvalierista sob 
o estandarte da unidade na
cional”. Os periódicos fuzi
lamentos, as torturas, a san
tificação oficial de seu nome 
nas escolas primárias, a cor
rupção, a utilização política 
da feitiçaria na exploração 
de um povo indefeso trans
formaram de tal maneira o 
Haiti, que perdeu um de 
seus maiores rendimentos: o 
turismo. Alterou a Constitui
ção quanto ao problema da 
sucessão, de maneira que seu 
filho (dezenove anos) pudes
se suceder-lhe no poder. En
tre seus escritos estão: “Me
mórias sobre a Mortalidade 
Haitiana”, “A Contribuição 
dos Negros à Civilização” .

Dvo¥ák (Anton Leopold)

Compositor tcheco (Mülhau- 
sen, Bohemia, 1841 — Praga, 
1904). Começou seus estu
dos em Zlonice em 1853, 
continuando-os em Praga 
(1857/59), sendo então altis
ta numa orquestra (até 1871). 
Entrementes, começou sua 
vida de compositor: seu pri
meiro sucesso foi um “Hino”, 
baseado numa obra de Há- 
lek, famoso poeta de seu 
país. Assim, conseguiu a 
colocação de organista na 
igreja de Saint-Ethelbert, que 
ocupou até 1877. Datam des
ses anos “Stabet Mater” e 
outras obras sinfônicas, vo
cais e, sobretudo, de câmara. 
Em 1875, obteve uma renda 
do Estado. A obra de Dvo- 
rák conheceu sucesso cada 
vez maior: surgiram as “Dan
ças Eslavas” (1878), “Qua- 
tuor op. 51” (1879) e as pri
meiras “Sinfonias”. O com
positor foi diversas vezes pá'- 
ra a Inglaterra, onde recebeu 
o título de doutor “honoris 
causa” da Universidade de 
Cambridge (1891); obteve o 
mesmo título também das 
universidades de Viena e 
Praga. Em 1892 aceitou o 
convite de dirigir o conser
vatório em Nova York. Es
creveu então algumas de suas 
obras mais famosas, como: 
“Sinfonia do Novo Mundo”
(1893). A saudade de seu 
país fez com que retornasse 
para Praga e retomasse o 
lugar de professor de compo
sição que obtivera em 1891. 
A obra de Dvoíák constituiu 
uma síntese do pós-romantis- 
mo alemão de Brahms e da 
tradição folclórica eslava.

Dygasinski (Adolf)

Escritor polonês (Niegosla- 
wice, perto de Miechów, 1839
— Gródzisk, 1902). Estabe
leceu-se em Cracóvia, onde 
fundou uma biblioteca e um 
colégio, e dirigiu o jornal 
“Esboços Sociais e Literá
rios”. Seis anos depois foi a 
Varsóvia, dedicando-se ao 
ensino secundário. Em 1890/ 
91, esteve no Brasil para es
tudar a situação dos polo
neses emigrados. Em seus li
vros harmonizam-se o posi
tivismo e o lirismo; sua obra- 
prima é “O Banquete da 
Vida” (1902), hino apaixo
nado à natureza. Importante 
ficou a sua enunciação das 
duas grandes leis que regem 
a natureza: a fome e o amor. 
Foi um verdadeiro mestre na 
pintura do mundo dos ani
mais e do dos camponeses, 
e grande observador da natu
reza e dos homens.


