
Ebbinghaus (Hermann)

Psicólogo alemão (Brêmen, 
1850 — Halle, 1909). De
monstrou, contrariamente à 
crença de então, que os mé
todos da ciência podiam ser 
aplicados ao estudo dos “pro
cessos mais altos do pensa
mento” . Professor da Univer
sidade de Berlim, foi um bri
lhante escritor: possui a pre
cisão e rigor próprios de um 
cientista. Seu “Fundamentos 
da Psicologia” (“Grundzüge 
der Psychologie”, 1897) foi 
um sucesso. Muitos dos mé
todos e materiais desenvolvi
dos por Ebbinghaus para o 
estudo da memória são ainda 
usados em pesquisa da apren
dizagem verbal; por exemplo, 
por meio de sílabas despro
vidas de sentido. Após com
pletar seu trabalho sobre a 
memória, dirigiu-se para ou
tros tópicos, especialmente a 
visão colorida e métodos pa
ra testar a capacidade men
tal de crianças.

Eberhard (Johann August)

Teólogo e filósofo alemão 
(Halberstadt, 1739 — Halle, 
1809). Estudou teologia na 
Universidade de Halle, in
gressando na vida religiosa. 
Sua “Nova Apologia de Só
crates” (1772) retardou sua 
promoção, mas em 1778 tor
nou-se professor de filosofia 
em Halle. Seus trabalhos in
cluem “Amyntor, uma Histó
ria em Cartas” (“Amyntor, 
eine Geschichte in Briefen”,
1782), escrita para neutrali
zar as influências dos princí
pios céticos e epicuristas na 
religião e moral então predo
minantes na França, e que 
rapidamente se espalhavam 
pela Alemanha; e ainda “So
bre os Sinais de Esclareci
mento de uma Nação” 
(“Über die Zeichen der Auf
klärung einger Nation”,
1783), “Teoria das Belas-Ar- 
tes e Ciências” (“Theorie der 
Schönen Künste und Wis
senschaften”, 1783).

Eça de Queirós 
(José Maria de)

V. Eça de Queirós, Enciclo^ 
pédia Abril (Vol. IV).

Echegaray e Eizaguirre 
(José)

Dramaturgo espanhol (Madri, 
1832 — id., 1916). Engenhei
ro, professor de matemática 
e de física em Madri, parti
cipou da revolução de 1868 
como deputado radical. Foi 
ministro do Comércio e da

Instrução Pública em 1873. 
Último representante da es
cola romântica no teatro, mas 
também preocupado em apre
sentar no palco os conflitos 
sociais num contexto realis
ta, escreveu mais de sessenta 
peças, entre as quais, “O 
Locura o Santidad”, e sua 
obra-prima, “El Gran Galeo- 
to” (1881). Foi prêmio Nobel 
de literatura, juntamente com 
Frédéric Mistral, em 1904.

Echeverría (Estebán)

Poeta argentino (Buenos Ai
res, 1805 — Montevidéu, 
1851). Considerado o introdu
tor, em seu país, da poesia 
romântiòa. Fez estudos na 
França e participou de cons
pirações contra o ditador Ro
sas, que o condenou ao exí
lio. Influenciado por Vigny, 
Lamartine e Lord Byron em 
suas poesias, escreveu, entre 
outras, “Elvira o la Novia 
dei Plata” (1832); “Los Con- 
suelos” (1834), “Rimas” 
(1837). Escreveu também poe
mas revolucionários: “Avella- 
neda” (1846) e “Insurreción 
dei Sud” (1846). Em prosa, 
deixou “El Dogma Socialista 
de la Asociación de Mayo, 
precedido de una ojeada* re
trospectiva sobre el movi- 
miento intelectual en el Plata 
desde el ano 1837” (1846). 
Poeta de grande colorido, ver- 
sificador ousado, um pouco 
superficial, mas de um liris
mo que às vezes alcança real
mente momentos de grandeza.

Eckermann (Johann Peter)

Escritor alemão (Winsen, Ha- 
nôver, 1792 — Weimar, 
1854). Filho de camponeses, 
mostrou desde os tempos da 
escola elementar grande ca
pacidade para o desenho. 
Participou como voluntário 
da guerra de libertação de 
1813/14; depois, tendo con
seguido um modesto empre
go, fez estudos clássicos e en
trou para a universidade. Em 
1821, publicou uma coleção 
de poesias e, em 1832, enviou 
a Goethe um manuscrito de 
seus pensamentos, máximas e 
curtas narrações de viagens, 
que receberam a aprovação 
do escritor. Goethe chamou-o 
então para Weimar, para ser 
seu secretário e, posterior
mente, diretor da edição com
pleta de suas obras. Facili
tou-lhe ainda a publicação 
de seu livro “Considerações 
sobre a Poesia e Mais Parti
cularmente em Relação a 
Goethe” (1823). Sua obra 
mais importante consiste nas 
notas que tomou durante os

dez anos que freqüentou 
Goethe, conhecidas como 
“Conversações de Goethe 
com Eckermann” (1836/48), 
obra de importância capital 
para o conhecimento dos pen
samentos, das preocupações, 
e do caráter de Goethe, du
rante os últimos dez anos de 
sua vida. Eckermann se ca 
sou depois da morte do mes
tre, mas viveu, dedicado ao 
culto de uma lembrança, uma 
existência modesta e solitária.

Eckhart (Johann)

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

Eddington 
(sir Arthur Stanley)

Astrônomo inglês (Kendal, 
1882 — Cambridge, 1944). 
Conhecido especialmente pe
los seus estudos sobre o mo
vimento e composição das 
estrelas e pelo seu apoio à 
teoria da relatividade. Foi 
educado em Manchester e 
Cambridge; de 1906 a 1913 
ocupou o lugar de assistente- 
chefe do Observatório Real 
em Greenwich. Em 1913 foi 
eleito professor de astronomia 
e filosofia experimental em 
Cambridge, e, no ano seguin
te, diretor do observatório da 
universidade. Seus primeiros 
trabalhos foram referentes 
aos problemas de movimento 
e distribuição estelar e, em 
1914, publicou seu primeiro 
livro: “Movimento Estelaf e 
a Estrutura do Universo” . O 
capítulo final desta obra, 
“Dinâmica do Sistema Este
lar”, lançou as bases de um 
importante ramo de pesquisa 
astronômica. Eddington foi 
o pai da astronomia estelar 
dinâmica. Em 1916 iniciou 
as pesquisas que criariam a 
atual teoria da constituição 
interna das estrelas. Sua hi
pótese era de que a energia 
emitida pela superfície este
lar, sob forma de luz e ca
lor, fosse transmitida também 
através do interior sob for
ma de radiações. Concluiu 
que a maioria das estrelas 
eram gasosas e que a massa 
e a luminosidade de uma es
trela estavam relacionadas. 
Juntou suas pesquisas em “A 
Constituição Interna das Es
trelas” (1926), livro que se 
tornou um dos clássicos da 
astronomia. Desde 1917, in
teressara-se pela teoria da re
latividade de Einstein. Diri
giu uma expedição para ob
servar o eclipse solar total, 
verificando, então, a ação so
frida pela luz devido à gra
vitação.



Edgeworth (Francis Ysidro)

Economista inglês (Edgewor- 
thstown, Irlanda, 1845 — 
Oxford, 1926), de inspiração 
liberal, professor de ciências 
econômicas da Universidade 
de Oxford. É considerado 
um dos maiores expoentes da 
escola matemática (ou seja, 
da corrente doutrinária que 
propôs a aplicação do mé
todo matemático para as in
dagações econômicas). O no
me de Edgeworth está liga
do principalmente à análise 
do conceito de utilidade e das 
leis de mercado; de grande 
importância foi sua introdu
ção das “curvas de indiferen
ça” no estudo do equilíbrio 
do consumidor. Entre suas 
obras de maior destaque es
tão: “Matemática Física” 
(“Mathematical Physics”,
1881), considerada sua maior 
contribuição à ciência econô
mica, e “Papéis Relacionados 
à Economia Política” (“Pa
per Relating to Political Eco- 
nomy”, 1925).

Edison (Thomas Alva)

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

Eduardo I Plantageneta

Rei da Inglaterra (Westmins- 
ter, 1239 — Burgh, perto de 
Carlisle, 1307). Filho do fra
co Henrique III, tomou parte 
decisiva, como herdeiro do 
trono, na “guerra dos ba
rões” e, por sua vitória de 
Evesham (1265), restaurou 
firmemente a autoridade real. 
Quando subiu ao trono 
(1272), fez sábias reformas 
nas finanças, justiça e legis
lação. Submeteu o País de 
Gales (1277/83) e lutou con
tra a Escócia, sem porém 
chegar a vencê-la. Dois com
petidores — Robert Bruce e 
John Baliol — disputavam o 
trono escocês; Eduardo 1, 
aparentemente protegendo 
Baliol, tornou-o seu vassalo; 
depois o despojou, após tê-lo 
vencido em Dunbar (1297), e

reuniu, embora por pouco 
tempo, a Escócia e a Ingla
terra. Mas, tendo sido obri
gado a ir ao continente para 
conter os avanços de Filipe, 
o Belo, em Flandres, uma no
va revolta eclodiu na Escó
cia, sob o comando de Wal- 
lace, e Eduardo foi forçado 
a concluir uma trégua com 
a França. Em 1298, obteve 
enorme vitória.sobre os esco
ceses em Falkirk. Depois de 
nova sublevação da Escócia, 
em 1300. Eduardo assolou o 
país e fez entregar o chefe 
da revolta, Wallace, que con
denou à morte (1305). Não 
teve tempo, porém, de apla
car uma terceira revolta, di
rigida por Robert Bruce, que 
se havia feito coroar rei. Ne
cessitado de dinheiro para sua 
política guerreira, Eduardo 
teve de harmonizar-se com 
seus barões: é de seu reino 
que data o “Parlamento M o
delo” (1295), regularização 
do sistema parlamentar inglês. 
Todo acusado tinha de ser 
julgado por seus pares, todo 
imposto devia ser consentido 
pelos contribuintes. Após a 
trégua concluída com a Fran
ça, em 1297, Eduardo casa
ra-se em segundas núpcias 
com Margarida, irmã de Fi
lipe, o Belo, e havia obtido 
para seu filho Eduardo a 
mão de Isabel da França, fi
lha de Filipe.

Eduardo III

Rei da Inglaterra (Windsor, 
1312 — Richmond, 1377), fi
lho de Eduardo II (dito 
Eduardo de Carnarvon). Foi 
proclamado rei enquanto seu 
pai ainda estava vivo; ficou 
até os dezoito anos sob a tute
la da mãe, Isabel de França, 
e do amante desta, Mortimer. 
A partir do momento em que 
começou a reinar por si pró
prio (1330), vingou a morte 
do pai (assassinado por dois 
carrascos enviados pela espo
sa, Isabel), enforcando M or
timer e encerrando a mãe 
numa fortaleza. Tentou re
conquistar a Escócia, perdida 
por Eduardo II, apoiou 
Eduardo de Baiol contra Da
vi II, mas, apesar de sua 
grande vitória de Halidon 
Hill (1333), não chegou a re
gularizar a questão escocesa. 
Neto pelo lado materno (Isa
bel de França) de Filipe IV, 
o Belo, disputou a coroa da 
França com Filipe VI de Va- 
lois, o que foi uma das cau
sas da Guerra dos Cem anos. 
Eduardo conseguiu a vitória 
de Crécy (1346), tomou Ca
lais (1347) e, com seu filho, 
o príncipe de Gales, conhe
cido como “Príncipe Negro”,

teve papel importante em to
da a primeira parte da guer
ra, que se encerrou com a 
captura de João II, o Bom 
(1356), e o tratado de Lon
dres (1359). Menos feliz con
tra Carlos V, perdeu pouco 
a pouco suas conquistas e, 
no momento de sua morte, 
só lhe restavam alguns locais 
marítimos na França. Na 
própria Inglaterra teve de en
frentar uma grave crise pro
vocada pela miséria, pela 
peste negra, pela revolta dos 
camponeses, pela agitação re
ligiosa (John Wycliff), pela 
luta do partido da corte (di
rigido por Jean de Gand e 
apoiado por Alice Perrers, a 
favorita de Eduardo) contra o 
partido parlamentar (dirigido 
pelo Príncipe Negro e por 
Edmundo Mortimer). Eduar
do III substituiu pela língua 
inglesa a língua normanda, 
então usada nos atos públi
cos; criou a Ordem da Jarre- 
teira (1349); e construiu o 
palácio de Windsor.

Eduardo IV

Rei da Inglaterra (Ruão, 1442
— Westminster, 1483). Filho 
de Ricardo, duque de York, 
chefe do partido de York ou 
da Rosa Branca, continuou a 
obra de seu pai disputando a 
coroa a Henrique VI, da casa 
de Lancaster (Guerra dos 
Cem Anos). Apoiado pelo 
conde de Warwick, obteve 
grandes vitórias sobre o exér
cito real, e se fez proclamar 
rei da Inglaterra em 1461. 
Consolidou seu poder ven
cendo os partidários da casa 
de Lancaster em Towton 
(1461) e Hexham (1464). 
Mas, pouco depois, perdeu o 
apoio do poderoso Warwick 
que, passando para o lado 
dos Lancaster, foi à França 
para fazer uma aliança com 
Margarida de Anjou, esposa 
do rei deposto (Henrique VI). 
Em 1470, Warwick e Marga
rida retornaram para a In
glaterra com tropas, forçaram 
Eduardo a fugir para a Ho
landa e recolocaram Henri
que VI no trono. No ano se
guinte, graças à ajuda de seu 
cunhado (o duque de Borgo- 
nha), Eduardo venceu War
wick na batalha de Barnet 
(onde o conde pereceu) e 
derrotou o resto dos exércitos 
de Lancaster em Tewkesbu- 
ry.. Margarida foi presa na 
Torre de Londres, onde já 
se encontrava o ex-Henrique 
VI e onde seus filhos foram 
massacrados pouco depois. 
Desembaraçado de seus ini
migos internos, Eduardo quis 
levar sua ajuda a Carlos, o 
Temerário, contra a França,

Ebbinghaus, 
Hermann —  
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e desembarcou em Calais 
(1475). Mas Luís XI conse
guiu comprar sua partida, e 
Eduardo -passou o resto de 
sua vida divertindo-se, aban
donando o poder a sua favo
rita, Jane Shore. Em 1478, 
condenou à morte um de seus 
irmãos, George, duque de 
Clarence, acusado de alta 
t*#ição.

Eduardo VI

Rei da Inglaterra (Hampton 
Court, 1537 — Greenwich, 
1553). Filho de Henrique 
VIII e Jane Seymour, foi 
proclamado rei em 1547, sob 
a tutela de um conselho de 
regência dirigido pelo tio ma
terno, Edward Seymour, du
que de Somerset. Este sus
pendeu o absolutismo de 
Henrique V III e atenuou as 
leis relativas à heresia e trai
ção. Mas tendo Somerset si
do derrubado em 1550 por 
John Dudley, duque de Nor- 
thumberland, este passou a 
reinar em nome de Eduardo 
VI e persuadiu-o a deixar a 
coroa a Jane Grey. Seguiu-se 
uma luta pelo trono, que ter
minou com a vitória de M a
ria Tudor. Sob o reinado de 
Eduardo VI, a Reforma fez 
grandes progressos na Ingla
terra, graças a Somerset e ao 
primado Cranmer. Desloca
ram-se os quadros religiosos 
tradicionais e receberam re
fugiados protestantes de ou
tros países. O Estado fez pu
blicar os dois “Livros de Pre
ces” em 1549 e os “Bill of 
42 Articles”, suprimindo a 
missa, em 1553.

Edwards (Jonathan)

Teólogo ' norte-americano 
(Connecticut, 1703 — Prince- 
ton, Nova Jersey, 1758). Foi 
para a história da ética nor
te-americana o mesmo que 
São Paulo para a história do 
catolicismo. Menino precoce, 
encorajado pelo pai, revelou

gosto acentuado para a ob
servação minuciosa dos fenô
menos da natureza (por 
exemplo, os costumes das 
aranhas). Essa tendência se 
desenvolveu durante seus es
tudos e, posteriormente, m ar
cou suas obras. Assim é que 
agudas observações psicológi
cas aparecem em “Um Trata
do Referente às Afeições Re
ligiosas” . Estudante da Uni
versidade de Yale, aos dezes
sete anos teve despertada sua 
vocação religiosa. Exerceu seu 
ministério durante 27 anos, 
mas, devido ao rigor de sua 
doutrina (que não agradava a 
seus paroquianos), teve de 
abandonar o púlpito. Passou 
os últimos oito anos de vida 
numa pequena cidade, onde 
pregou para os índios e es
creveu sua importante obra 
sobre o “Livre Arbítrio” . 
Pouco depois de ter sido no
meado presidente de Yale, foi 
vítima de uma epidemia de 
varíola. Deixou um famoso 
sermão: “O Pecador entre as 
Mãos de um Deus Irritado”, 
de um rigor inexorável.

Egas Moniz (Antônio 
Caetano de Abreu Freire)

Neurocirurgião português 
(Avanca, 1874 — Lisboa, 
1955). Professor em Coimbra 
e Lisboa, foi diretor do Ins
tituto de Neurologia e chefe 
da Academia de Ciências de 
Lisboa. Foi também depu
tado, embaixador em Madri 
(1918) e chefiou a delegação 
portuguesa da Confederação 
de Paz. Co-responsável, em 
1927, pelo desenvolvimento 
da angiografia cerebral, que 
mostra, por meio da radio
logia, a maneira pela qual o 
sangue circula no cérebro. 
Introduziu na neurocirurgia, a 
lobotomia frontal, que con
siste num processo cirúrgico 
usado no tratamento da pa
ranóia e esquizofrenia, efe
tuado por um secionamento 
das conexões entre as partes 
frontais do cérebro e o resto 
do encéfalo. Escreveu inúme
ras obras sobre a neurologia 
e a neurocirurgia. Recebeu, 
juntamente com Walter Ru- 
dolf Hess, o prêmio Nobel 
de fisiologia e medicina em 
1949.

Egbert, o Grande

Rei de Wessex (? — ?, 839). 
Após ter passado algum tem
po na corte de Carlos Mag
no, em 802 subiu ao trono 
de Wessex (reinando até sua 
morte). Reinou pacificamente 
durante doze anos, depois 
submeteu os gauleses (815),

e a seguir a Mércia, Anglia 
do Leste, Kent e Northum- 
bria (829). Foi, dessa manei
ra, o primeiro soberano a 
reinar sobre toda a Inglaterra. 
No fim de seu reinado, teve 
de enfrentar invasores dina
marqueses; vencido por eles 
em 835, desforrou-se em 837 
arrasando os dinamarqueses, 
aliados aos gauleses revolta
dos, na batalha de Híngston 
Down, perto de Plumouth.

Eginhard ou Einhard

Historiador franco (Franco- 
nia, c. 770 — abadia de 
Soligenstadt, 840). Viveu na 
corte de Carlos Magno e foi 
amigo do imperador, que o 
encarregou de dirigir a cons
trução dos edifícios imperiais 
(entre outros, a catedral Aix- 
la-Chapelle, os palácios de 
Aix e Ingelheim, a igreja de 
Michelstadt). A seguir, fez 
parte do conselho de Lotario, 
retirando-se da corte em 830. 
Fundou (831 ou 834) a aba
dia de Seligenstadt, para onde 
se retirou após a morte de 
sua esposa. Testemunha di
reta da segunda parte do rei
nado de Carlos Magno, 
Eginhard deixou a melhor 
biografia do imperador: “Vita 
Caroli Magni”, inspirada 
(quanto à forma) em Suetô- 
nio.

Ehrenburg (Ilya 
Grigoriyevich)

Escritor russo (Kiev, 1891 — 
Moscou, 1967). Aprisionado 
por atividades revolucionárias 
(1908), fugiu para a França, 
onde estudou e trabalhou co
mo correspondente para um 
jornal russo; em 1917, retor
nou à Rússia. Escreveu ro
mances satíricos em estilo 
jornalístico. Deixou nova
mente o país natal e viveu 
durante muitos anos na Euro
pa ocidental; em 1940 voltou 
à Rússia e estabeleceu-se co
mo escritor. Em 1946, foi 
eleito membro do Conselho 
Supremo da URSS e depois 
do Comitê dos Negócios Ex
teriores. Durante a Segunda 
Guerra Mundial, trabalhou 
como correspondente de guer
ra e propagandista antiale- 
mão. Publicou algumas no
velas, volumes de histórias e 
ensaios, incluindo “A Tem
pestade”, “O Degelo”. Sua 
vida foi contada nos seis vo
lumes de memórias “Homens, 
Anos, Vida” (1962). Sua obra 
se caracteriza por um sentido 
agudo da fraternidade huma
na e aborda temas fundamen
tais como os da família, mo
ral e honra.



Ehrlich (Paul)

Bacteriologista alemão (Streh- 
len, 1854 — Bad Homburg, 
1915). De família israelita, es
tudou medicina e logo se dis
tinguiu como bacteriologista. 
Foi para Estrasburgo para 
continuar seus estudos e tra
balhou por um ano num 
instituto de patologia. Os 
primeiros dez anos de sua 
vida científica foram ocupa
dos com estudos de combina
ções de substâncias químicas 
constituintes dos tecidos vivos 
e mortos. Em 1886, descobriu 
que estava tuberculoso. Desis
tiu de seu trabalho por um 
ano e meio, após o que vol
tou a Berlim, onde trabalhou 
por algum tempo num pe
queno laboratório particular. 
Obteve então um posto no 
Instituto de Doenças Infec
ciosas, permanecendo lá por 

"vários anos. Indicado diretor 
de um novo instituto científi
co, em Steglitz (1896), trans- 
feriu-se depois para Frank
furt, onde conduziu investi
gações sobre imunidade. Foi 
um dos maiores expoentes da 
hematologia e criou um novo 
ramo para a quimioterapia. 
Além disso, introduziu inú
meros métodos técnicos até 
hoje usados comumente em 
bacteriologia e quimioterapia. 
O trabalho de Ehrlich pode 
ser classificado em três gru
pos: 1) a aplicação de ácidos 
corantes para a diferenciação 
de células e tecidos, com o 
propósito de revelar suas 
funções (1877/90); 2) estu
dos de imunidade (1890/ 
1900); 3) descobertas quimio- 
terápicas (1907/15). Em 1907, 
descobriu uma reação para 
o diagnóstico de doenças co
mo a febre tifóide e o sa
rampo, através da injeção de 
corantes. Isto o levou a tentar 
tratar outras doenças por in
jeções químicas: esse trabalho 
culminou com a descoberta 
da sífilis. Em 1910, ele anun
ciou ter preparado compos
tos arsenicais que revolucio
naram a luta contra a sífilis. 
Ehrlich foi prêmio Nobel de 
medicina, em 1908.

Eichendorff 
(Joseph, Freiherr von)

Poeta lírico e romancista ale
mão (Lubowitz, 1788 — 
Neisse, 1857). Recebeu uma 
educação aristocrática. Aos 
dez anos de idade, começou 
a redigir seu “Jornal íntim o”, 
que seria publicado em 1908. 
Depois de ter feito os pri
meiros estudos no Mathias- 
Gymnasium de Breslau, en
tra na Universidade de Hal- 
le, em 1806. Em 1809, vai 
estudar em Berlim, onde es
treita sua amizade com Cle- 
mens Brentano. Nessa época, 
escreve “Encantamento de 
Outono” e “Pressentimento 
e Tempo Presente”, onde ex
prime a angústia de um jo
vem patriota nas horas amar
gas da Alemanha. Em 1810, 
ele e o irmão vão para Viena 
prosseguir os estudos jurídi
cos. Em 1813, quando da 
“guerra da liberação”, Ei
chendorff se engaja no Exér
cito prussiano, onde serve 
primeiro como lugar-tenente, 
depois como oficial do Esta
do-Maior. Do ano seguinte 
data seu “Canto dos Solda
dos”, tido como um dos me
lhores poemas de guerra do 
período romântico. Desmobi
lizado em 1815, ocupou vá
rios cargos públicos em Ber
lim, Breslau e Silésia. Dedi
cou-se também ao teatro: 
compôs duas tragédias histó
ricas, “Ezzelino da Romano” 
(1828) e “O Último Herói 
de Marienburgo” (1830), e 
também uma comédia, “Os 
Pretendentes” (1833). A par
tir de 1844, Eichendorff leva 
uma vida errante, viajando 
por Viena (1846), Berlim 
(1847), Dresde (1848). Final
mente, em 1855, se estabele
ce no castelo de Johannis- 
berg, na Silésia, onde perma
nece até a morte. Este últi
mo período é consagrado à 
redação da “História da Li
teratura Poética da Alema
nha” (1857) e de diversos en
saios de crítica e de história, 
reunidos mais tarde por seu 
filho sob o título de “Mistu
ras” (1866), onde ele revela a 
influência do catolicismo so
bre a cultura alemã. Eichen
dorff é considerado um dos 
últimos escritores românticos 
alemães. Autor de uma poe
sia melodiosa, Eichendorff 
permanece como um lírico 
dos mais delicados que o Ro
mantismo alemão produziu.

Eiffel (Alexandre Gustave)

Engenheiro francês (Dijon, 
1832 — Paris, 1923). Grande 
projetista, especializado em

construções metálicas, imor
talizou-se pela construção da 
torre metálica (300 metros 
de altura, servida por esca
das e elevadores, com capa
cidade para 10 000 pessoas; 
o seu peso total é de 9 000 
toneladas) que leva seu no
me, feita para a exposiçãa 
de 1889, em Paris. Freqüen
tou a Escola Central de Ar
tes e Manufaturas, em Paris, 
de 1852 a 1855. Apesar de 
trabalhar na construção de 
edifícios para as exposições 
de Paris, em 1867, 1878 e 
1889, o grande interesse de 
Eiffel era projetar pontes e 
viadutos. Entre suas constru
ções destacam-se uma ponte 
na cidade do Porto e outra 
em Bordeaux; o viaduto de 
Garabit (1882) no sul da 
França (uma de suas mais 
arrojadas construções) e a 
cúpula giratória do Observa
tório de Nice. Em 1885 de
senhou a estrutura de apoio 
da Estátua da Liberdade, de 
Nova York. Em 1893, foi 
implicado no escândalo finan
ceiro do canal do Panamá. 
Em 1912, instalou em Au- 
teuil o primeiro laboratório 
de aerodinâmica, onde reali
zou importantes estudos so
bre a aviação.

Einstein (Albert)

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

Eiró (Paulo Emílio)

Escritor brasileiro (Vila de 
Santo Amaro, 1836 — São 
Paulo, 1871). Fez seus pri
meiros versos aos cinco anos 
de idade; aos doze já tra
balhava com o pai na com
posição de uma obra histó
rica; aos catorze, preparou 
um trabalho folclórico. 
Quando tinha dezessete anos, 
organizou um teatrinho^ onde 
foram apresentadas três co
médias em um ato: “Trafi-

Eduardo VI 
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cante de Escravos”, “Che
gamos T a r d e . . .” e “Terça- 
Feira de Entrudo” . Produziu 
mais ou menos dez coleções 
de poesias e oito peças tea
trais. Diplomou-se pela Es
cola Normal, em 1855; em 
1859 iniciou o curso de hu
manidades na Faculdade de 
Direito de São Paulo, mas 
não chegou a concluí-lo, pois 
sua doença — alienação 
mental — se agravara. Aos 
21 anos já era dono de apre
ciável acervo cultural. Com 
23 anos, resolvido a seguir 
a carreira eclesiástica, entrou 
para o Seminário Episcopal 
de São Paulo, no Campo da 
Luz. Nessa época, seu dese
quilíbrio mental progrediu e, 
a conselho médico, teve que 
abandonar o seminário. Em 
1861, em São Paulo, foi re
presentada em noite de gala, 
pela Companhia Dramática, 
sua peça “Sangue Frio”, por 
ocasião dos festejos de ani
versário de D . Pedro II.

Eisenhower (Dwight David)

Militar e político norte-ameri
cano (Denison, Texas, 1890 — 
Washington, 1969). De famí
lia pobre, entrou em 1911 
para a Academia Militar de 
West Point. Depois de ter 
servido na Primeira Guerra 
Mundial, foi enviado para a 
zona do canal do Panamá 
(1922/24). Recebeu diploma 
da Escola de Guerra em 
1928; de 1933 a 1935, foi 
chefe do Estado-Maior de 
McArthur, acompanhando 
esse general depois às Fili
pinas; em 1941, atingiu o 
posto de general. Após ter 
dirigido o desembarque ame
ricano na África do Norte
(1942), foi nomeado coman
dante aliado nesse setor e di
rigiu a conquista da Tunísia 
e os desembarques na Itália
(1943). Chefe do Estado- 
Maior do Exército america
no em 1945, abandonou o 
serviço ativo em 1948. Tor

nou-se presidente da Univer
sidade de Colúmbia; logo de
pois, chamado à atividade 
militar, foi nomeado coman
dante supremo das forças da 
OTAN (1950), mas abando
nou o cargo em 1952 para 
candidatar-se às eleições 
presidenciais nos Estados 
Unidos. Eleito, tomou posse 
em janeiro de 1953; reele
geu-se em 1956, parâ gover
nar até janeiro de 1961. No 
plano externo, Eisenhower 
desenvolveu a chamada po
lítica de “containment” (con
ter a expansão soviética). 
Mas, já em 1956, com o iní
cio da política de “coexistên
cia pacífica”, por Kruschev, 
e com a visita deste aos EUA, 
em 1959, as relações entre 
as duas grandes potências 
foram se estabilizando. De- 
pois da condenação judicial 
da segregação racial no meio 
escolar (1954), decidiu a in
tervenção de tropas federais 
em Arkansas, para pôr fim 
à resistência do governador 
racista Faubus (1957). Aba
lado por um ataque cardíaco 
em 1955, decidiu, em 1960, 
não se candidatar a um ter
ceiro mandato presidencial. 
Sustentou a candidatura de 
seu vice-presidente Richard 
Nixon que, no entanto, per
deu para o democrata John 
Kennedy.

Eisenstein (Sergei)

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

Eisner (Kurt)

Político socialista alemão 
(Berlim, 1867 — Munique,
1919). Poeta, crítico teatral 
e polemista, foi de 1898 a 
1905 redator-chefe do órgão 
social-democrata “Vorwär
ts”. Ligado depois de 1917 
à facção de esquerda do 
partido (USPD), organizou o 
movimento revolucionário 
que derrubou em Munique a 
dinastia dos Wittelsbach e 
proclamou a república ba- 
vara (1918). Chefe do gover
no e ministro dos Negócios 
Exteriores, atraiu o ódio dos 
nacionalistas, fazendo publi
car velhos registros oficiais 
que estabeleciam a responsa
bilidade da Alemanha impe
rial na guerra de 1914. M or
reu assassinado por um ofi
cial monarquista.

Eitoku

Pintor japonês (?, 1543 — 
?, 1590). Começou a pintar

muito cedo, sob a orienta
ção de seu avô Motonobu e 
depois de seu pai Naonobu. 
Tinha apenas 24 anos, quan
do lhe confiaram uma deco
ração no palácio da família 
Konoe. Já artista consagra
do, Oda Nobunaga lhe enco
menda, em 1576, a decora
ção do castelo de Azuchi 
(destruído em 1582). O su
cessor de Nobunaga, Hi- 
deyoshi, confiou a Eitoku 
dois grandes trabalhos: a 
decoração do castelo de Osa- 
ka (1583) e do palácio Ju- 
raku, em Quioto (1587). Para 
esses importantes trabalhos, 
o artista pediu a ajuda de 
seus irmãos, de seus filhos e 
de Sanraku, discípulo e filho 
adotivo. Conservaram-se até 
os dias atuais poucas obras 
de Eitoku; e, dentre as que 
lhe são atribuídas e que es
tão no templo de Quioto, 
muito poucas são efetiva
mente de sua autoria. Dele 
mesmo, ficaram com certeza 
duas obras: uma representan
do um tronco de árvore gi
gantesco (Museu de Tóquio); 
outra, um par de leões (Co
leções Imperiais). O que 
surpreende em Eitoku é so
bretudo o poder e a força 
de sua pintura. Ele segue a 
tradição de Motonobu e Ma- 
sanobu, que usa adaptando 
às necessidades da nova so
ciedade. Uma inclinação pes
soal leva-o à grandiosidade 
das obras e suas composi
ções quase monocromáticas 
têm um valor expressivo 
mais intenso do que as pin
turas da época Muromachi. 
O desenho é fechado e inci
sivo, delimitando as coisas 
com decisão; o espaço é evo
cado de maneira simples e 
concreta: são qualidades que 
tendem a reforçar o efeito 
decorativo. Sua arte domina 
também a época Momoyama.

El Greco

V. El Greco, Enciclopédia 
Abril (Vol. IV).

Elias

Profeta bíblico (Tishbé, ? — 
id., ?), contemporâneo de 
Acab, rei de Israel (c. 876/ 
853 a .C.). Há várias histó
rias sobre Elias, quase todas 
se referindo ao heroísmo 
do profeta. Segundo a Bí
blia, ele foi enviado para 
afastar o povo de Israel do 
culto de Baal e Astartéia, a 
que se entregavam. Suas 
profecias foram feitas du
rante o reinado de Acab e 
de seu filho Ocozias. Pre-



vendo inúmeras calamidades 
para o reinado de Acab, 
Elias retirou-se para o de
serto, onde permaneceu por 
três anos, em retiro. Voltan
do para Acab, anunciou-lhe 
o fim dos males. A esposa 
de Acab, Jezabel, odiava 
Elias e o perseguiu, obri
gando-o a refugiar-se numa 
caverna. Em seu esconderijo, 
o profeta predisse então des
graças para o rei Acab. Este, 
amedrontado e arrependido, 
para se redimir cobriu-se de 
cinzas, pediu perdão a Deus 
e morreu. Foi sucedido pelo 
filho Ocozias, que iniciou o 
reinado adorando deuses pa
gãos. Elias predisse o fim 
próximo do rei e este man
dou que soldados o prendes
sem. Após três tentativas de 
capturar o profeta, os solda
dos, segundo a Bíblia, foram 
devorados por um fogo que 
vinha do céu. Ocozias arre
pendeu-se e pediu que Elias 
o fosse ver; o profeta aten
deu e foi muito bem recebi
do pelo rei. Mas logo depois 
sua predição se realizou. 
Conta a Bíblia que Elias 
atravessou o rio Jordão an
dando sobre as águas e, aos 
olhos de seu discípulo Eli- 
zeu, foi levado para o céu 
num redemoinho, em um 
carro de fogo puxado por 
cavalos também de fogo. (I 
Reis, XVII-XXI; II Reis, 
I-XI). A biografia bíblica de 
Elias é composta a partir de 
tradições transmitidas oral
mente, o que justifica o figu- 
rativismo das idéias.

Elío (Francisco Javier)

Militar espanhol (Navarra, 
1767 — Valência, 1822). 
Enviado à África, destacou- 
se na defesa de Ceuta e 
Oran. No posto de coronel, 
em 1805, seguiu para a Amé
rica do Sul, para recuperar 
Montevidéu, que estava 
ocupada pelos ingleses. Na 
primeira tentativa foi der
rotado, mas na segunda ob
teve êxito, sendo nomeado 
governador interino. Desa
venças políticas levaram Elío 
a se rebelar contra a autori
dade de Liniers, vice-rei de 
Buenos Aires. A Banda 
Oriental do Uruguai, por 
ordem de Elío, foi retirada 
da dependência política de 
Buenos Aires, sendo consti
tuída para ela uma junta de 
governo. Voltou à Espanha 
em 1810 e, nomeado vice- 
rei das Províncias do Prata, 
retornou em 1811 à Améri
ca. Durante seu governo em 
Buenos Aires, a luta pela in
dependência da Argentina

intensificou-se e ele não con
seguiu restabelecer a autbri- 
dade espanhola. Chamado a 
seu país, depois da restaura
ção de Fernando VII, chefiou 
a perseguição aos liberais. 
Em 1822, acusado como cons
pirador, foi condenado à 
morte.

Eliot (George)

V. Eliot, George, Enciclopé
dia Abril (Vol. IV).

Eliot (Thomas Stearns)

V. Eliot, Thomas, Enciclopé
dia Abril (Vol. IV).

Elisabeth (Amalie Eugenie)

Imperatriz da Áustria (Pos- 
senhofen, 1837 — Gênova, 
1898). Esposa de Francisco 
José, imperador da Áustria 
e rei da Hungria, era filha 
do Duque Maximiliano José 
da Baviera. Francisco José 
encontrou a família de Eli
sabeth em Ischl e imediata
mente se apaixonou pela 
moça, na época com dezes
seis anos e considerada uma 
das mais belas princesas da 
Europa. O casamento reali
zou-se em Viena, em 1854. 
Ela visitou a Hungria em 
1857 e, dez anos depois, foi 
coroada rainha. Elisabeth 
ganhou grande popularidade 
entre os austríacos, sobre
tudo pelos cuidados que dis
pensou aos feridos na cam
panha de 1866. Tempos de
pois, a trágica morte de seu 
filho Rodolfo causou-lhe um 
choque do qual ela nunca 
mais se recuperou. Ficou 
também profundamente aba
lada com o suicídio de seu 
primo, Luís II da Baviera, e 
depois com a morte de sua 
irmã Sofia. Para piorar sua 
situação, teve um princípio 
de tuberculose quando pas
sava alguns meses na ilha da 
Madeira. Em 1898 foi assas
sinada pelo anarquista italia
no Luigi Luccheni.

Elisaveta Petrovna

Imperatriz da Rússia (Kolo- 
menskoié, perto de Moscou, 
1709 — São Petersburgo, 
1762). Filha de Pedro, o 
Grande, e Catarina I, subiu 
ao trono russo após a revo
lução militar que derrubou 
o jovem czar Ivã. Não to
mou nenhuma medida drás
tica contra os partidários de 
Ivã, ato que lhe valeu o 
apelido de “Clemente”. Em 
1743, vitoriosa, terminou a 
guerra contra os suecos, que 
lhe deveriam ceder a Finlân
dia (Tratado de Abo). D u
rante a Guerra dos Sete 
Anos, Elisaveta tomou o par
tido da Áustria, contra Fre
derico II, que foi vencido 
pelas tropas russas em 
Kunersdorf, em 1759. Seu 
reino foi marcado pela rea
ção contra os alemães, o que 
agradou ao povo russo. Res
tabeleceu o Senado (1743), e 
os colégios, além de criar a 
Conferência, espécie de Su
premo Conselho Político; es
timulou a indústria com o 
desenvolvimento das usinas 
dos Urais. Fundadora da 
Universidade de Moscou 
(1755) e da Academia de 
Belas-Artes de São Peters
burgo (1758), ela levou uma 
vida amorosa atribulada. Dei
xou o trono para seu sobri
nho Pedro III.

Elísio (Padre Francisco 
Manuel do Nascimento, 

dito Filinto)

Poeta português (Lisboa, 
1734  _  paris, 1819). De fa
mília humilde, ordenou-se 
presbítero em 1754. Apren
deu latim com o poeta An
tônio Félix Mendes, que o 
acusou de se instruir por li
vros considerados proibidos 
na época. É que, antes dessa 
denúncia, ele freqüentava 
um círculo de comerciantes 
letrados, do qual faziam 
parte alguns franceses que o 
influenciaram com uma for
mação liberal. Com a denún
cia, teve que fugir para a 
França (1778). Lá, freqüen
tou círculos intelectuais, tor
nando-se amigo de Lamarli- 
ne, que lhe dedicou uma 
poesia. Para sobreviver, le
cionava português e fazia 
traduções. O Conde da Bar
ca, embaixador de Portugal 
na Holanda, nomeou-o em 
1792 seu secretário parti
cular e levou-o para Haia. 
Filinto ficou nessa cidade 
até 1797, voltando então pa
ra Paris, onde permaneceu 
até morrer. Existem duas 
edições de suas obras tidas
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como completas: “Obras” , 
em onze volumes (1817), e 
“Obras”, em 22 volumes 
(1836/40).

Elizabeth I

V. Elizabeth I, Enciclopédia 
Abril (Vol. IV).

Elizabeth Charlotte da 
Baviera

Princesa palatina, duquesa 
de Orleans (Heidelberg, 1652 
—- Saint-Cloud, 1722). Filha 
de Charles-Louis, eleitor pa
latino (palatino era um no
me dado, na Idade Média, a 
todos aqueles que viviam na 
companhia direta do rei), 
casou-se com Filipe de Or
leans, irmão de Luís XIV. 
Por toda sua vida conti
nuou sendo profundamente 
alemã e, apesar da importan
te posição que ocupava na 
corte francesa, nunca ficou 
totalmente à vontade, talvez 
devido ao desacordo que 
não tardou a se formar en
tre ela e o marido e à dor 
que sentiu quando da inva
são e do saque de seu país 
pelos franceses. Culta e in
teligente, ela descreveu, em 
“Lettres”, com vivacidade e 
franqueza às vezes cruas, a 
atmosfera da corte com sua 
elegância, suas intrigas e seus 
mexericos. O rei esteve apai
xonado por ela por muito 
pouco tempo, logo abando
nando-a por Mme. de Main- 
tenon, que passou a ser 
odiada por Elizabeth. Opôs- 
se em vão ao casamento — 
desejado pelo rei — de seu 
filho Filipe, duque de Char- 
tres e futuro regente^ com 
uma filha legitimada de Luís 
XIV, Mademoiselle de Blois.

Ellaury (José)

Político urugaio (Montevi
déu, final do século XVIII
— id., 1868). A Constitui
ção do Uruguai, aprovada 
em 1830, foi redigida por 
Ellaury. Ministro do Interior, 
reelegeu-se para a Assembléia 
Legislativa em 1834. Em 
1839, foi ministro do Go
verno e das Relações Exte
riores, e embaixador pleni
potenciário em Londres, Pa
ris e Sardenha. Firmou tra
tado com a Inglaterra sobre 
a abolição do tráfico de es
cravos, quando novamente 
ministro das Relações Exte
riores, em 1855. Seu filho 
José elegeu-se presidente da 
República em 1874, mas foi 
deposto um ano depois, por 
uma conspiração militar.

Elói (José)

Pintor brasileiro (segunda 
metade do século XVIII). O 
grande painel do teto da sa
cristia da igreja de São Ben
to, em Olinda, foi pintado 
por José Elói em 1785, com 
cenas da vida de São Bento. 
Ele executou ainda o painel 
de Nossa Senhora da Piedade 
(1789), no altar da sacristia; 
atribui-se também a esse ar
tista o douramento da sacris
tia e da capela-mor daquela 
igreja. Germain Bazin refe
riu-o em “L’Architecture Re
ligieuse Barroque au Brésil’’ 
(1956/58).

Éluard (Paul)

Poeta francês (Saint-Denis, 
1895 — Charenton-le-Point, 
1952). Filho de um agente 
imobiliário pertencente à pe
quena burguesia, Paul Éluard 
estudou no Liceu Colbert, 
onde — como ele próprio 
mais tarde confessaria — 
foi mau aluno. Gravemente 
doente, passou dezoito meses 
na Suíça (1911/12). Voltan
do a Paris, pôs-se imediata
mente a escrever seus primei
ros versos. Incorporado ao 
Exército em 1914, permane
ceu nele sem muito entusias
mo, até o dia em que, com 
uma gangrena no pulmão, 
pôde dizer adeus às armas. 
Em 1917 apareceram versos 
seus, reunidos em “O Dever 
e a Inquietude”. Logo que a 
guerra terminou, ele conhe
ceu Breton, Aragon, Sou- 
pault: passado o movimen
to Dada, participou com 
eles da eclosão do movimen
to surrealista. Em 1921 pu
blicou “As Necessidades da 
Vida e as Conseqüências do 
Sonho”. Em 1924 deixou to
das as atividades, para. fazer 
uma volta ao mundo. De 
volta a Paris, publicou: 
“Morrer de Não M orrer” 
(1924), “Capital da D or” 
(1926), “O Amor, a Poesia”

(1929), “Imaculada Concei
ção” (em colaboração com 
Breton, 1930), “A Vida Ime
diata” (1932), “A Rosa Pú
blica” (1934) e muitos ou
tros livros. De volta de uma 
viagem à Espanha, um pouco 
antes da guerra civil naque
le país, engajou-se na poe
sia política. Em 1942, ade
riu ao Partido Comunista 
francês e publicou diversos 
poemas exaltando o espírito 
da resistência contra o inva
sor alemão. Terminada a 
Guerra, sua poesia continuou 
com temática social: “Poe
m as Políticos” (1948),. “Uma 
Lição de M oral” (1949). 
Éluard é considerado como 
o grande mestre da poesia 
surrealista.

Emerson (Ralph Waldo)

Ensaísta, filósofo e poeta 
americano. (Boston, 1803 — 
Concord, New Hampshire,
1882). Fez seus estudos em 
Harvard, para se tornar, co
mo o pai, ministro religioso. 
Pastor em Boston, na Velha 
Igreja do Norte, em 1829, 
retirou-se em 1832, por cau
sa de divergências doutrinais 
sobre a eucaristia. Durante 
uma viagem à Europa, em 
1833, encontrou Coleridge, 
Wordsworth e Carlyle; ligou- 
se a este último por profun
da amizade. Voltando aos 
Estados Unidos, começou a 
desenvolver sua filosofia 
“transcendentalista”, exposta 
em “Natureza” (1838), “En
saios” (1841/44), “Sociedade 
e Solidão” (1870) e outras 
obras. O transcendentalismo 
é, para Emerson, um esforço 
de introspecção metódica, 
para se chegar além do “eu” 
superficial, chegar ao “eu” 
profundo, o espírito univer
sal comum a toda espécie 
humana. O clube transcen
dentalista de Concord, ao 
qual pertenciam entre ou
tros Thoreau e Margaret 
Fuller, e cujo órgão oficial 
era a revista “The Dial”, 
exercia grande influência so
bre a vida intelectual ameri
cana do século XIX.



Eminescu (Mihail 
Iminovici)

Escritor romeno (Botoshani, 
1850 — Bueareste, 1889). 
Tendo passado a infância 
em Moldávia, foi enviado ao 
ginásio de Czernovitz, de 
onde fugiu diversas vezes pa
ra seguir grupos de artistas 
ambulantes; em sua mais fa
mosa fuga, foi até a Transil- 
vânia. N ão voltou mais ao 
colégio; durante algum tem
po levou vida de boêmio em 
Giurgiu e Bueareste, mas 
seu pai o encontrou e o man
dou para Viena (1869). Lá 
estudou filosofia e filologia, 
mas não conseguiu nenhum 
diploma. Escreveu bastante e, 
graças a Negruzzi, publicou 
seus primeiros versos na re
vista “Junimea”. Foi por 
algum tempo ator, inspetor 
de escolas e bibliotecário em 
Jassy, onde conheceu Verô
nica Micle, sua inspiradora. 
Em 1872, seguiu em Berlim 
os cursos de Diihring e Zel- 
ler, mas também desta vez 
não conseguiu o diploma de 
doutor em filosofia. Em 
1874, conseguiu em Jassy 
um modesto emprego num 
escritório. Mais tarde, em 
1877, entrou no jornal con
servador “Timpul”, onde 
conseguiu exprimir suas 
idéias e desenvolver seu ta
lento de polemista. Com per
turbações mentais em 1883, 
foi curado em Viena. Voltou 
então para sua pátria e lá, 
com períodos de demência, 
acabou seus dias, morto por 
um companheiro de hospício. 
Embora sua obra ainda não 
tenha sido totalmente publi
cada, grande parte dela foi 
traduzida para diversos idio
mas. Exerceu influência deci
siva sobre as posteriores pro
moções dos poetas de sua 
pátria. Suas poesias filosófi
cas se caracterizam por um 
profundo pessimismo, no 
qual se sente a influência 
de Schopenhauer.

Empédocles

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

Encina (Juan dei)

Músico, poeta e dramaturgo 
espanhol (Salamanca, 1468 — 
id., 1529). Depois de ter 
feito um curso de humanida
des na Universidade de Sa
lamanca, prestou serviço ao 
Duque de Alba. Dotado de 
notável imaginação, repre
sentou para o duque suas 
primeiras composições, que 
obtiveram muito sucesso. 
Por volta de 1498, foi para 
Roma. Graças a seu talento 
de músico confiaram-lhe a 
direção da capela do Papa 
Leão X. Com o prestígio que 
este cargo lhe deu, voltou à 
Espanha por volta de 1510. 
Em 1519, fez outra viagem 
a Roma, para se ordenar sa
cerdote. Tendo feito, nesse 
mesmo ano, uma peregrina
ção pela Terra Santa, publi
cou pouco depois uma rela
ção em verso intitulada “Tri- 
vagia”. Foi encarregado pe
lo Rei Ferdinando de Casti
lho de missões diplomáticas 
de grande importância, e 
saiu-se muito bem em todas. 
Sua obra musical compreen
de 68 composições que figu
ram no “Cancioneiro” musi
cal de Barbieri. É o autor de 
uma “Arte da Poesia” que 
lhe valeu, na época, o título 
de “poeta por excelência”. 
Quanto ao teatro, tem uma 
obra com esse título (“Tea
tro”), e suas peças — oü 
“representações”, como ele 
chamava — são em número 
de catorze. Os diálogos são 
sempre com temas pastorais.

Engels (Friedrich)

Economista alemão (Bremen, 
Renânia, 1820 — Londres,

1895). Filho de um industrial 
luterano, Engels afastou-se 
contudo do cristianismo. Pre- 
parando-se para a carreira 
comercial, estudou na Uni
versidade de Berlim e come
çou a escrever sobre questões 
de literatura e filosofia. Na 
universidade, entrou em con
tato com “jovens hegelianos” 
e participou do movimento 
da Jovem Alemanha. Durante 
o serviço militar em Berlim 
(1841/42), manteve contato 
com os hegelianos de esquer
da, principalmente Bruno 
Bauer, e sofreu a influência 
de Feuerbach. Passou tempos 
na Inglaterra, onde a firma 
de seu pai tinha uma filial, 
e, notando as condições de 
vida dos trabalhadores, inte
ressou-se ainda mais pelas 
questões sociais. Travou co
nhecimento com Karl Marx 
e lhe mostrou seu trabalho 
sobre a economia capitalista, 
“A Situação das Classes Tra
balhadoras na Inglaterra” 
(1845); aparecia assim como 
o fundador da sociologia 
operária. Redigiu com Marx 
o famoso “Manifesto Comu
nista” (1848), “A Sagrada 
Família” (1845), “Ideologia 
Alemã” (1845/46), base do 
materialismo histórico. Par
ticipou ativamente do movi
mento, revolucionário europeu 
de 1848/49, no exército re
volucionário de Willich, re- 
fugiando-se na Inglaterra 
após a derrota do movimen
to. Interpretando a revolução 
alemã do século XVI, escre
veu “A Guerra dos Campo
neses na Alemanha” (1850). 
Na Inglaterra continuou di
rigindo os tecelões, e tomou 
parte decisiva no começo do 
movimento socialista, tor
nando-se em 1870 secretário 
da Associação Internacional 
dos Trabalhadores; não 
cessou de ajudar material
mente Marx. Publicou ainda: 
“Do Socialismo Utópico ao 
Socialismo Científico” (1882), 
“A Origem da Família, da 
Propriedade Privada e do 
Estado” (1884), “Ludwig 
Feuerbach e o Fim da Filo
sofia Clássica Alemã” (1888); 
numerosos prefácios (para as 
novas edições francesas e 
alemãs dos escritos de Marx 
sobre a guerra franco-alemã 
de 1870 e a Comuna, etc. 
Após a morte de Marx 
(1883), Engeís, considerado 
líder e inspirador do movi
mento socialista, publicou o 
segundo e o terceiro volumes 
do “Capital”, de Marx.

Ensor (James)
V. Ensor, Enciclopédia Abril 
(Vol. IV).

Elizabeth I —  
Ensor, James



Epaminondas

General e político tebano 
(Tebas, 420 a.C. — Mantina, 
362 a.C.). Formado em letras 
e filosofia, ajudou Pelópidas 
em 379 a.C. a expulsar os 
lacedemônios, que quatro 
anos antes tinham se apode
rado da cidadela de Tebas. 
Reorganizou completamente 
o Exército tebano e venceu 
por manobras estratégicas o 
Exército espartano em Leu- 
tres (371 a.C.); essa derrota, 
a primeira sofrida por um 
exército espartano em campo 
aberto, foi um corte decisivo 
no prestígio de Esparta. Epa
minondas invadiu a Lacônia 
e elevou a Messênia a poder 
de Esparta (370 a.C.); depois 
conduziu no Peloponeso uma 
segunda (368 a.C.) e uma 
terceira (367 a.C.) campanhas 
vitoriosas que permitiram a 
Pelópidas afirmar o poder de 
Tebas. Em 362 a.C. dirigiu 
uma outra guerra ao Pelopo
neso e venceu mais uma vez 
os espartanos, mas foi mor
talmente ferido num comba
te. Ensinando que o inimigo 
sempre quer revanche, disse: 
“Eu venci, já que nunca fui 
vencido”. Depois de sua 
morte a expansão de Tebas 
parou, tendo que aceitar a 
paz com Esparta; os sonhos 
tebanos de hegemonia foram 
arruinados.

Epicuro

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

Epígonos

Escultor grego (século III 
a.C.). Filho de Charia, teve 
a honra de trabalhar para a

glória da dinastia de Pérga- 
mo, no final do século III 
a.C., quando Atala I quis 
imortalizar suas vitórias so
bre os povos vizinhos, em 
particular sobre o de Gala- 
tes. Epigonos pode ser consi
derado como representante 
da primeira escola de Pérga- 
mo, onde a procura do rea
lismo sobrepuja a expressão 
do patético. A tal estilo se 
ligam os retratos do funda
dor da dinastia, dos quais os 
traços de conquistador sem 
escrúpulo, rude e brutal, são 
confirmados pelas efígies mo
netárias. Podem-se atribuir a 
Epigonos algumas das famo
sas figuras de Galates, que 
estudos recentes permitiram 
reagrupar. Por exemplo, o 
“Gaulês Moribundo” (Museu 
do Capitólio, Roma): seu 
sangue corre de uma ferida 
que ele comprime com a 
mão esquerda, enquanto se 
apóia sobre a direita; o ros
to já está transfigurado pela 
dor, os olhos estão fixos e a 
cabeça tomba sem forças. Le
vando como única caracterís
tica do grupo a que perten
ciam a cor das vestimentas, 
os diferentes guerreiros eram 
representados com muito mo
vimento, segundo planos 
muito diferentes, com um 
leve toque de realismo.

Epinay (Louise Tardieu 
d’Esclavelles, dame de la 

Live d’)

Escritora francesa (Valen- 
ciennes, 1726 — Paris, 1783). 
Aos dezenove anos casou-se 
com seu primo Denis de la 
Live d’Epinay, num casamen
to feito com amor e com to
das as ilusões de uma jovem 
mulher. Mas estas logo se 
dissiparam: o marido levava 
uma vida dissoluta, gastando 
a grande fortuna da esposa. 
Para se consolar, Louise tra
vou amizade com diversos 
escritores, como Rousseau, 
Grimm, Diderot, Duelos, 
Goldoni. Foi amante de 
Claude Dupin de Francueil, 
depois de Melchior Grimm, 
a quem esteve ligada até a 
morte, colaborando mesmo 
na sua “Correspondência”. 
Durante esse tempo, seu sa
lão reunia os principais re
presentantes da cultura en
ciclopédica da época. Na 
sua estada em Gênova, de 
1757 a 1759, aproximou-se 
de Voltaire, que mostrou 
muita estima por ela. Até 09 
últimos anos de vida, escre
veu para a educação de sua 
neta, a Senhorita Belsunce, 
“As Conversações de Emília” 
(1781), obra com noções de

moral, que obteve o prêmio 
Utilidade (1783), da Acade
mia Francesa. Em outras 
obras pedagógicas, como 
“Cartas a Meu Filho” (1758), 
ela deixou uma notável cor
respondência, onde se distin
guem a coletânea das “Car
tas ao Abade Galiani” e 
memórias sobre a forma de 
romance: “História de Mada- 
me de Montbrillant”.

Epíteto

Pintor ático (fim do século 
VI a.C.). Pertence ao período 
de transição (525 a.C. a 
510 a.C.) em que se verifica 
a passagem de um estilo de 
figuras negras aos cenários 
de figuras vermelhas sobre 
fundo negro. Provavelmente 
trabalhou por todos os gran
des estúdios do período, pois 
seu nome é associado a gran
des artistas da época. Epi- 
teto parece ter se especiali
zado na decoração de taças 
magníficas, que eram muito 
requisitadas no mercado de 
exportações: taças baixas, 
com muito equilíbrio, onde a 
decoração, muito simples, se 
limitava a uma ou duas per
sonagens no interior, e a uma 
evocação rápida, no exterior. 
Epiteto apela para recursos 
de duas técnicas: as cenas 
de interior ele trata com fi
guras negras, e as de exterior 
com figuras vermelhas. Mani
festa pouco gosto para cer
tos temas, como, por exem
plo, as ilustrações lendárias 
ou históricas. Mas é parti
cularmente complacente pa
ra os temas dionisíacos: sáti
ros dançando, bacantes, etc. 
Tem uma atenção especial 
para cavaleiros, jovens efe- 
bos, soldados solitários. A 
Epiteto agradavam as linhas 
simples e repugnavam as 
grandes composições; conser
vava um gosto arcaico para 
os estudos dos movimentos 
das personagens. Esses estu
dos se adaptam sobretudo ao 
fundo das taças, que eram 
sua especialidade. Excelente 
representante do período de 
transição, observou a técni
ca arcaica do desenho e a 
transmitiu aos grandes deco
radores dos decenios seguin
tes, que a colocaram em 
ação nas grandes composi
ções animadas com diversas 
personagens.

Epstein (Jean)

Cineasta francês (Varsóvia, 
1897 _  Paris, 1953). Em 
1909, após estudos em Lau- 
sanne, foi para uma institui
ção em Friburgo, onde se
guiu o curso de matemática



elementar. No fim do ano 
escolar de 1914 partiu para 
a cidade de Lyon, onde mo
rava seu pai, para estudar 
medicina. Escrevia sobre ci
nema desde 1920, incentivado 
por Léon Moussinac e Louis 
Delluc. Seus primeiros tex
tos foram publicados na re
vista “Cinéa”, dirigida por 
Delluc. Em 1922 fez seu pri
meiro filme. Como cineasta 
deixou uma obra dispersa 
que começou em 1922, com 
“Pasteur”, um bom documen
tário sobre o químico e bio
logista francês, feito em co
laboração com Jean Benoît- 
Lévy. Em 1923 fez outro do
cumentário, “O Albergue Ver
melho”, obra particularmente 
bem montada; depois se 
aproxima dos estetas Ger
maine Dulac e L’Herbier, e 
faz “Coração Fiel” (1923), 
de montagem e seqüências 
evocando Marselha e seus 
arredores. Suas obras teóri
cas, numa primeira leitura, 
parecem estranhamente com
postas, como se ditadas por 
uma obsessão. A primeira 
delas (“Bom Dia, Cinema”) 
é uma homenagem à nova 
arte, num tom futurista. De
pois de algumas outras, sur
ge uma doutrina de cinema 
feita com muita inteligência, 
já falando em cinema numa 
“quarta dimensão”, assunto* 
inconcebível na época. Um 
dos traços marcantes da sua 
obra foi a busca do maravi
lhoso. Ora ele procura este 
maravilhoso nas elaborações 
expressionistas de “A Queda 
da Casa Usher”, ora tenta 
extraí-lo diretamente do real, 
devendo o trabalho efetuado 
pela objetiva (e não apenas 
pelo cineasta) como que re
velar o além das aparências, 
como em “Finis Terrae”
(1929) e o “Mar dos Corvos”
(1930). Isto é quase um pro
grama para eie, que abre 
seu livro “Espírito de Cine
ma” (1955) dizendo: “O ci
nematógrafo possibilita mais 
do que qualquer outro meio 
de pensar, vitórias sobre esta 
realidade secreta onde todas 
as aparências têm raízes que 
ainda não foram vistas.” 
Epstein é um teórico idea
lista por excelência.

Erasmo de Roterdam

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

Eratóstenes

Astrônomo e matemático 
grego (Cirena, 275 — Ale
xandria, c. 195 a.C.). Geô- 
metra, geógrafo e filósofo, 
além de astrônomo e mate

mático, Eratóstenes sucedeu 
a Calímaco como bibliote
cário em Alexandria. Sua 
obra principal é “Geográ
fica”, onde aparece como 
fundador da geografia cien
tífica: pela primeira vez, dá 
a medida da circunferência 
da Terra; mede como 23°51* 
o ângulo de inclinação da 
elíptica sobre o equador; 
determina também a ampli
tude do arco de meridiano 
de Siena e Alexandria. Em 
história, continua pesqui
sando sobre o velho Egito, 
além de fazer uma descri
ção da Grécia e das conquis
tas de Alexandre. Dessa sua 
obra não restou nenhum 
fragmento.

Ernst (Max)

V. Ernst, Max, Enciclopédia 
Abril (Vol. IV).

Ernst (Paul)

Romancista e dramaturgo 
alemão (Elbingerode, 1866
— St. Georgen, 1933). Filho 
de um mineiro, deveria her
dar também a profissão do 
pai. Mas preferiu estudar e 
fez teologia nas universida
des de Tübingen e de Gõttin- 
gen; depois estudou história 
e economia política em Ber
lim e Berna. Publicou em 
1889 seu primeiro livro, 
“Tolstói e o Romance Esla
vo”, um estudo sobre Tolstói. 
Doutor em filosofia pela 
Universidade de Berlim em 
1897, filia-se ao marxismo, 
escrevendo em jornais sócio- 
democráticos; mas aos pou
cos passa para posições anti- 
marxistas. Escreve então 
“Fundamentos da Nova So
ciedade”, que exerceria mui
ta influência nos círculos 
nazistas. Vindo literariamente 
do naturalismo, tendo publi
cado em 1897 alguns poemas 
(“Polymeter”) onde se reco
nhece a influência de Arno 
Holz, Ernst faz em 1900 
uma viagem à Itália e se 
converte à estética clássica. 
Nessa época dedica-se por 
completo à literatura, diri
gindo em 1905 o teatro de 
Düsseldorf. Com Lublinski, 
vai se tornar animador do 
movimento neoclássico, do 
qual o manifesto é “O Ca
minho Através da Form a” 
(1906). A partir dessa estética, 
Ernst encena no teatro de 
Düsseldorf dramas simbóli
cos como “Demetrius” (1905) 
e “Canossa” (1908), este últi
mo uma justificação da tira
nia na medida em que forma 
o heroísmo. Em 1912, co
meça a série de dramas ditos 
“de redenção”, afirmando o

triunfo do herói sobre o so
frimento: “Ariano em Na- 
xos” (1912), “Manfredo e 
Beatriz” (1912), “O Espírito 
da Prússia” (1914), “Cassan- 
dra” (1915). De sua estada 
na Itália, Ernst também fi
cou com uma predileção es
pecial por novelas do fim da 
Idade Média, das quais fez 
uma tradução em 1902 — 
“Velhas Novelas Italianas”
— e cujas formas imita em 
“A Princesa do Oriente” 
(1903), onde aparece o tema 
de dominação absoluta da 
fatalidade. É a influência do 
misticismo de W. von Scholz 
que se encontra em “Novelas 
Ocultas” (1921); e a atmos
fera do século XVI nas 
“Histórias de Comediantes e 
Vadios” (1927), seguidas de 
“Histórias à Maneira Ale
mã” (1928). Ainda que fre
qüentemente apresentado co
mo pioneiro e teórico da res
surreição da novela, Ernst 
não apresentou nenhuma ori
ginalidade verdadeira no gê
nero.

Errázuriz (Zanartu 
Federico)

Estadista chileno (Santiago 
do Chile, 1825 — id., 1877). 
Apesar de filiado ao Partido 
Liberal, mantinha ligações 
com os conservadores: che
gou a presidente da Repúbli
ca graças à fusão dos dois 
partidos políticos. Exercendo 
o mandato (1871/76), rom
peu com os conservadores e 
continuou governando com 
uma coalizão denominada 
Aliança Liberal. Seu governo 
foi muito agitado, tanto no 
campo da política quanto na 
da administração e obras pú
blicas. Os conservadores le
vantaram um grande proble
ma: eram contra as aulas de 
ciências naturais nos liceus, 
argumentando que estas eram 
ofensivas à moral e à fé; 
mas Errázuriz resistiu a tais 
pressões, e as aulas foram 
mantidas. Outras questões 
que teve de enfrentar foram 
de ordem político-religiosa: 
o matrimônio civil, a laiciza
ção dos cemitérios, o foro 
para as pendências eclesiásti
cas e a separação entre a 
Igreja e o Estado. Errázuriz 
confiou o governo de Santia
go ao historiador Benjamín 
Vicuna Mackenna, que be
neficiou a cidade com muitos 
melhoramentos, principal
mente urbanísticos, dando à 
capital uma nova fisionomia. 
No último ano de seu go
verno, Errázuriz não conse
guiu impedir a inflação e o 
país mergulhou em grande 
crise econômica.

Epaminondas —  
Errázuriz, Zanartu 
Federico



Eschenbach (Wolfram von)
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Trovador alemão (Eschen- 
bach, c, 1170 — id., c. 1220). 
De uma família da pequena 
nobreza bávara, nasceu no 
castelo de Eschenbach. Vivia 
em grande pobreza e se fez 
poeta errante na Baviera, 
Turíngia e Áustria. Colocou- 
se a serviço dos nobres e 
mereceu o agradecimento de 
seus protetores, que o elo
giaram muito, mais por seus 
serviços militares do que por 
suas poesias. A partir de 
1203, freqüentou a corte de 
Herman da Turíngia, que 
protegia vários poetas, abri
gando-os em seu castelo de 
Wartburgo. Escolhido como 
juiz num certame poético 
realizado no castelo, Eschen
bach tomou parte também e 
acabou ganhando o primeiro 
lugar (1207). O duque de 
Henneberg armou-o cavaleiro, 
mas quando Herman da Tu
ríngia morreu o poeta voltou 
para a Alemanha. Eschen
bach, um dos heróis da “Luta 
dos Cantores de W artburgo”, 
produziu algumas obras-pri
mas da literatura alemã me
dieval; no entanto, não sabia 
ler nem escrever. Sua impres
sionante desenvoltura de 
guerreiro, indomável nas 
guerras e nos torneios, 
ocultava um coração terno 
e uma extraordinária sensibi
lidade lírica. Sua principal 
obra é “Parsifal” (1200/ 
10), poema simbólico em de
zesseis cantos, com a lenda 
do Santo Graal.

Eschwege (Wilhelm 
Ludwig von)

Técnico alemão (Gõttingen, 
1777 — ?, 1855). Vindo para 
o Brasil c©m a corte portu
guesa (1808) de Dom João
VI, exerceu grande influência 
no desenvolvimento das ciên
cias geológicas no Brasil. Or
ganizou coleções de minerais

para a Real Academia Mili
tar, com amostras européias 
transferidas com a corte 
portuguesa. Acompanhou os 
trabalhos das minerações de 
ouro e da fabricação de fer
ro em Vila Rica, Minas Ge
rais, dando-lhes assistência 
técnica. Sua atuação no 
Brasil se exerceu em vários 
setores: metalurgia, geologia, 
geografia e no trato de ques
tões sociais e econômicas. 
Responsável pelos primeiros 
perfis geológicos que se fi
zeram no Brasil, Eschwege 
apurou também as causas da 
decadência das lavras de 
ouro, além de estabelecer 
princípios de legislação mi
neira; introduziu também no
vos métodos de metalurgia 
de ferro. O governo se in
teressava particularmente pe
lo ouro, e Eschwege vulgari
zou novas técnicas para a 
exploração das jazidas e tra
tamento do minério. Dos tra
balhos que fez sobre o Bra
sil, o mais famoso e impor
tante é o “Pluto Brasiliensis” 
(1833), tratado descritivo da 
mineração na época colonial. 
É o fundador da geologia 
pré-cambriana do Brasil e o 
introdutor de processos meta
lúrgicos que tiveram grande 
repercussão por todo o sé
culo XIX.

Escobedo (Mariano)

General mexicano (Nova 
León, 1827 — ?, 1902). Aos 
vinte anos ingressou no Exér
cito, por ocasião da guerra 
com os Estados Unidos. Co
mo general-de-brigada, dis
tinguiu-se na resistência à 
invasão francesa, em 1861/ 
63. Em 1865, lutando contra 
o Exército de Maximiliano, 
entrou no México pelos Es
tados Unidos e tomou Mon- 
terrey. Prosseguindo na luta, 
derrotou Miramón em San 
Jacinto, em 1867; assinou, 
em junho desse ano, a ordem 
para a execução de Maximi
liano. Ministro da Guerra 
(1876) sob o governo de 
Lerdo de Tejada, acompa
nhou este ao exílio, após a 
vitória do movimento revolu
cionário chefiado por Porfí- 
rio Díaz. Aceitou porem 
(1880) um cargo sob o novo 
governo.

Esopo
Fabulista grego (?, 620 a.C.
— ?, 560 a.C.). Esopo per
manece mais como persona
gem legendária que históri
ca. Ignora-se o lugar de seu 
nascimento; alguns dizem ter 
sido Samos ou Sardes, en
quanto Aristófanes o supôs 
filho de Atenas. A versão

mais corrente, apesar de 
não oferecer mais segurança 
que as outras, é a de que 
ele tenha nascido na Frigia. 
Depois de conhecer vários 
mestres, como Demarco em 
Atenas, Esopo, que era es
cravo, foi libertado por 
Jadmo de Samos. Livre, co
meçou a viajar. Foi para o 
Egito, visitou a Babilônia, a 
Ásia Menor, e passou alguns 
anos na corte do Rei Creso, 
na Lídia. Enviado à Grécia 
por Creso, visitou Atenas, 
sob o domínio de Pisístrato, 
e escreveu a fábula “As Rãs 
Procuram um Rei”, onde in
citava o povo a trocar de rei. 
Segundo Plutarco, ele assis
tiu nessa ocasião ao banquete 
dos Sete Sábios, em Corinto, 
dado pelo tirano Periandro. 
Foi em seguida para Delfos, 
onde deveria, conforme 
ordens de Creso, oferecer 
um grande sacrifício a Apoio 
e dar, a cada habitante da 
cidade, uma soma de dinhei
ro. Parece que foi condenado 
à morte depois de uma falsa 
acusação de sacrilégio, ou 
talvez porque os habitantes 
de Delfos estivessem irrita
dos com suas zombarias, ou 
ainda porque suspeitassem 
de que Esopo teria a inten
ção de ficar com o dinheiro 
que Creso lhes tinha destina
do. Esopo não deixou nada 
escrito: as fábulas que lhe 
são atribuídas pela tradição 
foram recolhidas pela pri
meira vez por Demétrio de 
Falera, por volta de 325 a.C.

Espanca (Florbela de 
Alma da Conceição)

Poetisa portuguesa (Vila Vi
çosa, 1894 — Matosinhos, 
1930). Através de sonetos 
qualificados como parnasia
nos, desenvolveu um estilo 
de marcante acento erótico, 
constituindo exceção sem 
precedentes na literatura fe
minina portuguesa. Guido 
Batelli, professor da Faculda
de de Letras de Coimbra, foi 
o primeiro a chamar a aten
ção para o valor das. poesias 
de Florbela, mulher de sen
sibilidade profunda, que sen
tia uma paixão imensa pela 
simplicidade e pela natureza. 
Sua obra lírica, iniciada em 
1919 com o “Livro das M á
goas”, antecipa em seu meio 
a emancipação da mulher. 
Publicou em 1923 “Soror 
Saudade” ; postumamente, 
editou-se “Charneca em 
Flor” (1931). Nesse mesmo 
ano surgiram “Cartas” e 
dois livros de contos, “As 
Máscaras do Destino” e 
“Dominó Negro”.



Espártaco

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

Ésquilo

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

Ésquines

Orador- ateniense (Atenas, c. 
390 a.C. — Rodes, 314 a.C.). 
De família pobre, casou-se 
com uma mulher de posses. 
Já se interessava havia al
gum tempo pela política, 
mas iniciou sua carreira de 
orador em 348 a.C. com a 
defesa de Olinto; pronunciou 
então um discurso contra Fi
lipe da Macedônia. Enviado 
em embaixada para Megaló- 
polis, para tentar fazer uma 
aliança pan-helênica contra 
a Macedônia, entendeu que 
Atenas não podia contar com 
a ajuda dos outros gregos. 
Foi, a partir de então, par
tidário de uma política dve 
concessões. Encarregado de 
negociar a paz com os ma- 
cedônios, em 346 a.C., no 
ano seguinte foi acusado por 
Demóstenes de se ter deixa
do corromper por Filipe, mas 
conseguiu ser absolvido gra
ças a seus discursos “Contra 
Timarco” e “Sobre a Em
baixada”. Em cerca de 337 
a.C., para se vingar, atacou 
Ctesifon (orador que propu
sera dar a Demóstenes uma 
coroa de ouro). Retardado 
pela morte de Filipe, o pro
cesso só foi julgado em 330 
a.C., e Ésquines, não obtendo 
a quinta parte dos votos, teve 
de se exilar em Éfeso e de
pois em Rodes, onde foi 
professor de retórica. Foi um 
dos maiores oradores gregos.

Essenin (Serguéi 
Alexandrovitch)

Poeta russo (Konstantinovo, 
Riazan, 1895 — Leningrado, 
1925). Teve uma infância 
triste e pobre, selvagem e 
anárquica. Influenciado pelo 
avô, pensou em entrar para 
um mosteiro, o que deixou 
por não sentir suficiente fé; 
o simbolismo religioso, contu
do, persistiu em sua obra 
poética. Compôs seus primei
ros versos aos dezesseis anos. 
Aos dezoito foi a São Pe- 
tersburgo, onde, em 1914, co
meçaram a aparecer suas 
poesias nas revistas. No ano 
seguinte publicou “Radounit- 
za”, onde reuniu parte de 
suas primeiras obras. Defen
deu a revolução de 1917 em 
“Nonia” (“Navios Corsários”) 
e, com os poetas Marienkov, 
Sersenevic e Ivnev publicou 
o manifesto dos “iluministas” 
(apesar de sua obra não ser 
muito influenciada por esse 
movimento). Após tentativas 
épicas (como “Pougatchev”,
1920), desiludido com o re
sultado da revolução marxista
— que esperara ser uma obra 
messiânica —, iniciou um pe
ríodo turbulento durante o 
qual apareceu como animador 
da boêmia literária “decaden
te” de Moscou. Escreveu 
então “Moscou dos Cabarés”, 
“O País dos Canalhas” e “O 
Homem Negro”. Foi também 
nessa época que se casou 
com a bailarina Isadora 
Duncan. Atingiu nesse pe
ríodo o apogeu de sua in
fluência. Mas era alvo dos 
ataques dos comunistas fiéis, 
que viam em sua obra uma 
doença decadente contra-re- 
volucionária. Suia liberdade 
se tornava precária quando 
se suicidou, após escrever — 
com seu sangue — o poema 
de adeus. Sua inspiração lí
rica e seu grande amor pela 
natureza e os seres que a 
habitam fizeram dele a figu
ra do poeta camponês, que 
traduz suas idéias em ima
gens ousadas e às vezes cho
cantes.

Este (família)

Casa principesca que reinou 
em Ferrara de 1240 a 1597 
(como duques, depois de 
1471), e em Módena de 1288 

a 1794 (como duques, depois 
de 1452). Os membros mais 
conhecidos são: Hércules I 
(1433-1505), foi o primeiro a 
ter o título de duque de Fer
rara. Sua filha Beatriz casou- 
se com Ludovico Sforza. 
Príncipe amigo das letras, 
atraiu para sua corte Ariosto

e Boiardo (este último tor
nou-se ministro). Afonso I 
d*Este (1476-1534), filho de 
Hércules I, duque de Ferrara 
e Módena (1505/34), foi o 
segundo marido de Lucrécia 
Bórgia. Protetor dos escrito
res; aliou-se inicialmente a 
Francisco I contra o Papa 
Júlio II (sendo então deposto 
por ele em 1510) e depois a 
Carlos V contra Leão X: so
mente após o saque de Ro
ma (1527) foi restaurada sua 
soberania, graças a Carlos V. 
Hipólito 11, cardeal d’Este, 
dito o cardeal de Ferrara 
(1509-1572), viveu na corte 
francesa, onde conquistou 
a estima de Francisco I, 
de Henrique II e de seus 
filhos. Cardeal em 1539, foi 
arcebispo sucessivamente de 
Milão, de Lyon e de Nar- 
bonne, e governador (de 1552 
a 1554) do ducado de Parma, 
para a França. Construiu a 
famosa “villa” d ’Este (em 
Tivoli). Hércules III, último 
duque de Módena, foi de
posto pelo tratado de Cam- 
po-Formio (1797). Morreu 
em 1803 sem herdeiros va
rões, mas o casamento da 
filha, Maria Beatriz, com o 
Arquiduque Ferdinando da 
Áustria, em 1771, fez com 
que os bens da casa d’Este 
entrassem para a casa de 
Haugsburgo e criou a linha 
Haugsburgo-Este, cujos des
cendentes reinaram até 1859.

Estigarribia (José Félix)

General e político paraguaio 
(Caraguatay, 1888 — San 
Bernardino, 1940). Participou, 
como capitão, da guerra civil 
dle 1922/23; chefiou um des
tacamento na Guerra do 
Chaco, recebendo, a seguir, 
o comando do Estado-maior. 
Tornou-se muito popular de
vido a sua atuação no con
flito do Paraguai com a Bo
lívia, mas por ocasião do 
golpe de Estado do Coronel 
Rafael Franco foi deportado 
para a Argentina. Retornou 
ao Paraguai em 1937, quando 
o governo de Franco foi der
rubado e, três anos depois, 
tomou posse, após ter sido 
eleito, do cargo de presidente 
da República. Seu governo, 
porém, foi de curta duração, 
pois faleceu em seguida num 
desastre aéreo.

Estilicão

General romano (?, c. 359 — 
Ravena, 408), filho de um 
oficial vândalo a serviço do 
Imperador Valêncio. Criado 
em Roma, prestou grandes 
serviços como embaixador na 
Pérsia (384) e, pouco depois,

Eschenbach, 
Wolfram von 
— Estilicão



casou-se com a sobrinha do 
Imperador Teodósio. Quando 
da morte do imperador, tor
nou-se tutor de Honório (um 
dos herdeiros de Teodósio) 
e regente do império do Oci
dente. Mas seu rival Rufino, 
tutor de Arcádio (o outro 
filho do imperador), que rei
nava no Oriente, persuadiu 
o godo Alarico a atacar o 
Ocidente. Estilicão fez matar 
Rufino e nomear camarista 
da corte de Constantinopla 
seu aliado Eutropo, o que 
permitiu que fossem restabe
lecidos provisoriamente os 
acordos entre as duas me
tades do império. Contudo, 
quando Estilicão, que era o 
único político da época a 
acreditar ainda no império, 
quis expulsar da Grécia os 
godos de Alarico, encontrou- 
se diante da animosidade de 
Eutropo e teve de renunciar 
a seu intento. No Ocidente 
reforçou seu poder casando 
sua filha Maria com Honório 
(398). Em 403 conteve os 
bárbaros na batalha de Pol- 
lenza. Julgando a situação de 
Milão pouco segura, trans
portou a capital para Rave- 
na. Novos invasores dirigi
ram-se então para a Itália — 
eram os ostrogodos, sob o 
comando de Radagaise. Reu
nindo um exército de merce
nários visigodos, alanos e 
hunos, Estilicão venceu os 
ostrogodos perto de Fiesole 
(406). Reiniciando as lutas de 
influência com os bizantinos 
nos Balcãs, desembarcou em 
Épiro e fez uma incursão em 
direção a Nórica (408). Mas 
essa política conquistadora 
em relação ao império do 
Oriente obrigou-o a fazer 
uma aliança com os godos 
(que haviam ficado na Gré
cia), o que parecia uma trai
ção à idéia romana; por outro 
lado, Estilicão não pudera 
impedir a invasão dos vân
dalos na Gália e o exército 
se preocupava com o aumen
to dos mercenários bárbaros. 
Instigado e procurando evitar 
uma grave sublevação, o im
perador Honório resolveu sa
crificar seu sogro: Estilicão 
foi assassinado em 408.

Estillac Leal (Newton)

Militar brasileiro (Rio de 
Janeiro, GB, 1893 — id., 
1955). Entrou para o Exérci
to com dezenove anos, cur
sando depois a Academia Mi
litar de Realengo. Participou 
da repressão às revoluções de 
1924 e 1932; dirigiu o Grupo 
de Obuses de São Cristovão 
contra a Intentona Comunista 
de 1935. General em 1943,

ocupou os cargos de coman
dante da VII Divisão de in
fantaria (RS), das zonas mi
litares do Sul e Centro, Mi
nistro da Guerra (1951/52) 
e inspetor-geral do Exército. 
Presidente do Clube Militar 
na época da presidência de 
Getúlio (1950/54), foi famo
so por sua linha nacionalista.

Estrabão

Geógrafo grego (Amasia, 
Pont, c. 63 a.C. — ?, c. 20
d.C.). Viajou pelo Oriente e 
pela Grécia antes de se ins
talar em Roma, em 29 a.C. 
Escreveu uma “História” 
que continuava a de Políbio 
(mas que foi quase totalmente 
perdida) e uma “Geografia” 
universal em dezessete livros, 
cuja maior parte chegou até 
hoje. Apesar de inúmeros er
ros (especialmente sobre a 
direção dos Pireneus) foi, jun
tamente com a de Ptolomeu, 
a primeira obra desse gênero 
herdada da antiguidade: a 
história, a religião, os cos
tumes e as instituições dos 
diferentes povos estão mistu
rados às descrições geográ
ficas.

Eu (Luís Filipe Fernando 
Gastão de Orleans, 

conde d’)

Príncipe do Brasil (França, 
1842 — a bordo do “Massí- 
lia”, 1922). Neto do Rei 
Luís Filipe, que foi banido 
da França em 1848 devido à 
queda da monarquia. Gastão 
de Orleans cresceu e estudou 
na Espanha, freqüentando a 
Academia Militar de Segóvia. 
Demonstrou bravura na guer
ra contra os mouros em M ar
rocos, sendo promovido a 
capitão e recebendo a conde
coração da Ordem de São 
Francisco. Dom Pedro II 
estava, nessa época, interes
sado em casar a Princesa 
Isabel, herdeira do trono, e 
sua irmã Leopoldina. Embora 
sem qualquer compromisso 
quanto às princesas, chega
ram ao Brasil, em setembro 
de 1864, os primos Augusto 
de Saxe e Gastão de Orleans,

estando o primeiro destinado 
a Isabel. Mas, contrariando 
os costumes, elas fizeram sua 
escolha e em outubro reali
zou-se o casamento de Gas
tão e Isabel. Gastão de Or
leans recebeu a patente de 
marechal do Exército. Ao 
retornar da lua-de-mel foi ao 
sul, onde se encontravam 
Dom Pedro e o Duque de 
Saxe, verificando as manobras 
da Guerra do Paraguai. Gas
tão queria participar da 
guerra, que se tornara vio
lenta. Foi-lhe entregue o 
comando geral^ da artilha
ria e a presidência da Co
missão de Melhoramentos 
do Exército. Mas não estava 
satisfeito — seu desejo era 
lutar. Assim, quando Caxias, 
doente, demitiu-se do Exérci
to, Gastão foi nomeado para 
substituí-lo, chegando ao lo
cal da luta em abril de 1869. 
Venceu as batalhas de Peri- 
bebuí e Campo Grande e, 
com a morte de Solano Ló- 
pez, terminou a guerra. Re
tornou então vitorioso para 
a corte, onde, porém, não 
escondia suas simpatias pelas 
idéias liberais (então na opo
sição), comprometendo des
sa maneira a neutralidade da 
família imperial. Com a 
proclamação da República, 
retornou à Europa, moran
do em Versalhes e Eu. 
Quando da revogação do de
creto de banimento, voltou 
ao Brasil. Quando morreu, 
viajava para o Brasil, para 
assistir às comemorações do 
centenário da Independência.

Euclides

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

Eudoxo de Cnido

Astrônomo, matemático e 
filósofo grego (Cnidor c. 
409/08 a.C. — ?, 356/55 
a.C.). Viajou para o Egito.



de onde teria levado o 
cálculo mais exato do ano 
solar que introduziu na 
Grécia. O valor que atribuía 
ao ano era de 365 dias e 
1/4, valor este adotado pelo 
calendário juliano. Viveu 
quase sempre em sua cidade 
natal, onde fundou uma es
cola e um observatório. De
finiu também, mais exata
mente do que fora feito até 
então, o período de oito anos, 
chamado “octateride”, e que 
tinha papel importante no 
calendário grego. Inventou 
diversos instrumentos, entre 
os quais a “aranha” — qua
drante solar, assim chamado 
devido às linhas entrecruza- 
das que o compõem. Os 
trabalhos matemáticos de 
Eudoxo, pelo que se sabe, 
são também muito importan
tes. É-lhe atribuída a inven
ção do método de exaustão, 
que permitia aproximar duas 
quantidades desiguais, tanto 
quanto se quisesse, pelo es
gotamento de suas diferenças. 
Teria formulado diversos no
vos teoremas e se interessado 
pelas questões relativas às 
seções cônicas. Mas foi so
bretudo por sua hipótese 
cosmológica que Eudoxo te
ve papel preponderante no 
desenvolvimento da ciência 
grega. Essa hipótese das 
“esferas homocêntricas” é 
regida pelo princípio de uni
dade do sistema do mundo, 
da simçtria e economia que 
devem reinar. Considera cada 
planeta como formando um 
céu à parte, constituído por 
esferas concêntricas cujos 
movimentos, ao se multiplica
rem, levam os próprios pla
netas a se movimentarem. 
Interessou-se também pela 
moral; teria sido o fundador 
do hedonismo, afirmando a 
identidade do prazer e do 
bem.

Eufrônio

Oleiro e pintor de vasos gre
go (c. 500 a.C.). Na época 
entre o século VI a.C. e as 
guerras contra os medos
— o período do estilo se
vero —, a arte da deco
ração da cerâmica conhe
ceu grande prosperidade e 
favor, como atesta o número 
de assinaturas de artistas. 
Eufrônio está entre os me
lhores desses pintores. Seu 
estilo é composto por força 
equilibrada, precisão no estu
do dos corpos atléticos, li
berdade e vigor na apresenta
ção dos movimentos e atitu
des. Um sentido surpreenden
te de plástica emana de todas 
as representações dos belos

corpos, cuja nudez atlética 
é valorizada pelas atitudes ou 
por algum arranjo hábil de 
roupagens.

Eugénie (Eugênia Maria de 
Montijo de Guzmán, 
Condessa de Teba)

Imperatriz da França (Gra
nada, 1826 — Madri, 1920). 
Filha do Conde de Montijo 
e Teba, casou-se em 1853 
com Napoleão III. De grande 
beleza, ela foi o centro das 
festas dos palácios das Tu- 
lherias e de Compiègne. Em 
1856, quando nasceu o prín
cipe imperial, passou a se 
preocupar com o futuro da 
dinastia e começou a partici
par da política, defendendo 
os interesses católicos contra 
a política italiana do impe
rador, e depois empurrando 
Napoleão III à guerra contra 
a Prússia.

Euler (Leonhard)

Matemático e físico suíço 
(Bâle, 1707 — São Petersbur- 
go, 1783). Recebeu os pri
meiros ensinamentos de seu 
pai, cursando a seguir a fa
culdade de teologia. Em 1723 
doutorou-se após apresentar 
uma tese sobre a diferença 
entre a filosofia cartesiana e a 
newtoniana. Dedicou-se então

às ciências matemáticas puras 
e aplicadas. Em 1727 recebeu 
um prêmio da Academia de 
Ciências de Paris pela melhor 
tese sobre a construção de 
navios. Catedrático de física 
(1733) da Academia de Pe- 
tersbufgo, escreveu então di
versas obras que o coloca
ram entre os melhores mate
máticos europeus. A perda 
de um olho (devido a um 
abscesso) não influenciou seu 

trabalho, como o demonstra 
a publicação da obra “Mecâ
nica, Exposta Analiticamente” 
(1736), seguida por publica
ções sobre geometria analíti
ca, análises infinitesimais, e as 
matemáticas aplicadas à físi
ca. Ocupou a cadeira de ma
temática da Academia de 
Ciências de Berlim em 1744, 
publicando no mesmo ano 
“Teoria do Movimento dos 
Cometas e Planetas”, seguido 
por dois tratados célebres, 
“Introdução à Análise Infini
tesimal” (1748) e “Instituições 
do Cálculo Diferencial” 
(1755). Publicou também nu
merosos tratados de mecâ
nica racional, interessando-se 
sobretudo pelo problema (de 
interesse militar) do movi
mento dos projéteis. Em 1766 
retornou para a Rússia, onde 
publicou “Instituições do 
Cálculo Integral”, sua obra- 
prima.

Eupalinos

Arquiteto e engenheiro grego 
(Megara, segunda metade do 
século VI a.C.). Por meio de 
Heródoto, e também de des
cobertas que confirmam o 
testemunho do historiador, 
conhece-se uma das obras 
importantes de Eupalinos, 
encomendada por Policrates. 
Conseguiu perfurar a monta
nha que dominava a cidade 
de Samos, fazendo um túnel, 
de 1 000 metros, destinado a 
alimentar de água a capital. 
Representante de uma época 
atormentada, onde se mistu
ram aspirações diversas e 
pesquisas fecundas, ao mesmo 
tempo artísticas, filosóficas e 
científicas, Eupalinos tornou- 
se símbolo de uma arte equi
librada onde a forma não se 
distingue da função, onde a 
obra utilitária se integra na 
criação artística.

Eurípedes

V. Eurípedes, Enciclopédia 
Abril (Vol. V).

Eusébio de Cesaréia
Escritor grego (Palestina, c. 
260/65 — ?, c. 337/41),

Estillac Leal, Newton 

— Eusébio de Cesaréia



chamado o “pai da história 
eclesiástica”. Estudou em 
Cesaréia, na escola fundada 
por Orígenes, e teve como 
condiscípulo o Padre Panfilo, 
com o qual foi aprisionado 
quando da perseguição de 
303. Após o martírio de seu 
amigo, fugiu para Tiro e 
Egito. De volta a sua pátria, 
foi ordenado padre e, em 
cerca de 313, tornou-se bis
po. Escreveu, juntamente 
com Panfilo, uma apolo
gia de Orígenes. Apesar de 
influenciado pelo arianismo, 
no concílio de Nicéia (325) 
teve de assinar o formulário 
da ortodoxia. Suspeito quanto 
a sua ortodoxia (o segundo 
concílio de Nicéia, em 787, 
se recusou a reconhecê-lo 
como testemunha da fé) e 
considerado o protótipo de 
bispo de corte, Eusébio tinha 
muita competência como his
toriador e teve intensa ativida
de literária. Entre seus escri 
tos de exegese estão “Cânones 
Evangélicos” ; um dicionário 
de toponímia da Bíblia; e 
comentários dos “Salmos”. 
Mas Eusébio foi sobretudo 
um mestre da apologética, 
em seu “Livro contra Hiéro- 
cles”. Sua principal obra é a 
“História Eclesiástica”, que 
levou até o ano 324. Os te
mas fundamentais da apolo
gética de Eusébio são a tra
dição do ensino apostólico 
contra a heresia, que foi con
servada, e o que ele conside
ra a prova da verdade do 
cristianismo: sua resistência 
às perseguições, sobre as 
quais conseguiu uma vitória 
que coincidiu com a unifica
ção do império sob um só 
soberano. Aos hebreus censu
rou não terem aceito as pro
fecias nem reconhecerem no 
cristianismo a verdadeira re
ligião revelada. Aos pagãos 
afirmou que o cristianismo 
não se baseava na fé cega, 
mas também na razão, capaz 
de reconhecer essa verdade.

Evans (Sir John)

Arqueólogo e geólogo inglês 
(Britwell Court, Bucks, 1823
— Berkhamsted, 1908). Au
tor de três livros-modelo em 
seus campos: “As Moedas 
dos Antigos Bretões” (“The 
Coins of the .Ancient Bri- 
tons”, 1864); “Os Antigos 
Utensílios de Pedra, Armas 
e Ornamentos da Grã-Breta
nha” (“The Ancient Stone 
Implements, Weapons and 
Ornaments of Great Britain”, 
1872) e “Os Antigos Utensí
lios de Bronze, Armas o Or
namentos da Grã-Bretanha e 
Irlanda” (1881). Teve par

te importante em diversas 
sociedades eruditas, foi pre
sidente da Sociedade de N u
mismática (1872/1908) e te
soureiro da Royal Society 
(1878/98). Como presidente 
da Sociedade de Antiquários, 
foi um administrador “ex- 
officio” do Museu Britânico
e, logo a seguir, tornou-se ad
ministrador permanente. De
vem-se a ele escavações feitas 
na Sicília e especialmente na 
Magna Grécia, onde recons
truiu o famoso palácio de 
Cnossos e outros monumen
tos.

Ezequiel

Autor do livro do mesmo 
nome do Antigo Testamento. 
Um dos quatro profetas he
braicos, tendo vivido na épo
ca do exílio (século VI a.C.). 
Após ter lutado em vão para 
impedir a catástrofe nacional 
(587 a.C.), reforçou com suas 
visões a confiança — que o 
povo judaico sempre conser
vou — num futuro mais glo
rioso. Verdadeiro poeta, mas 
muito austero, predisse com 
penetração extraordinária as 
infelicidades que deveriam 
atingir os inimigos d'e Israel. 
Deportado junto com a elite 
da nação, depois da tomada 
de Jerusalém por Nabucodo- 
nosor (597 a.C.), amava evo
car o futuro templo de Israel, 
diante de todos aqueles que 
se reuniam em sua casa, na 
Babilônia. Segundo ele pró
prio narra, foi chamado para 
a missão profética em um de 
seus êxtases, durante o qual 
viu um carro estranho, cujas

rodas giravam numa veloci
dade vertiginosa, rodeado 
por silhuetas fantásticas, mis
to de homem, águia, leão e 
touro, que lhe ditavam os 
mandamentos divinos. A par
tir desse momento, sucede
ram-se as visões alucinantes, 
que Ezequiel traduzia reali
zando atos proféticos, que 
geralmente acompanhava de 
comentários destinados a ex
plicar-lhes o sentido. Foi mal 
acolhido por seus compatrio
tas, que o detestavam por 
suas profecias catastróficas.

Ezzelino da Romano

Político italiano (? , 1194 — 
Soncino, 1259). De família 
alemã emigrada para a Itália 
na época de Conrado II, che
fe intrépido e cruel, Ezzelino 
tornou-se podestade (primeiro 
magistrado) de Verona em 
1236 e encabeçou os gibelinos 
(que sustentaram os empreen
dimentos do Imperador Fre
derico II). Este lhe cedeu o 
governo de Vicenza, Pádua 
e Treviso (1236/37) e lhe deu 
como esposa sua filha natu
ral, Selvaggia. Em todos os 
lugares sob seu governo, Ezze
lino estabeleceu um regime 
de • terror. Após a morte de 
Frederico II, foi excomunga
do pelo papa, que lançou 
contra ele uma cruzada. Ven
cedor em Torricella (1258), 
Ezzelino tentou tomar Milão, 
mas foi ferido e aprisionado 
na batalha de Cassano (1259), 
morrendo alguns dias depois 
sem se ter reconciliado com 
a Igreja. Dante o cita em 
seu “Inferno” .

Exékias

Oleiro e pintor de vasos 
grego (metade do século V 
a.C.). Sua personalidade do
mina, entre 550 a 530 a.C., 
toda a produção cerâmica de 
figuras pretas, pelo equilíbrio 
de sua composição, a nobre
za e precisão de suas perso
nagens, a perfeita colocação 
das cenas bem adaptadas à 
forma do vaso. Com Amasis, 
o oleiro, soube dar aos vasos 
desse período, particularmen
te às ânforas, elegância e 
esbelteza que não excluem 
nem a potência nem a soli
dez. Exékias se baseou em 
temas lendários e mitológicos 
e melhor do que ninguém 
soube fixar o momento exato, 
freqüentemente dramático, de 
um encontro, de um combate. 
Retratou quase sempre o ins
tante em que o valor psicoló
gico das personagens se 
exprime em suas atitudes.


