
Gable (Clark)

Ator norte-americano de ci
nema e teatro (Cadiz, Ohio,
1901 — Hollywood, 1960). 
Após ter participado em pe
quenos papéis, alcançou su
cesso com o filme “Free 
Soul” (“Alma Livre”). Tor
nou-se um dos galãs mais 
famosos da época: foi a 
imagem ideal para o público 
de seu tempo, do sedutor e 
do adulto honrado. Contra
cenou com as atrizes mais 
famosas da década de 1930 
(como Greta Garbo ou Joan 
Crawford). Clark Gable não 
foi apenas um ator cinema
tográfico — foi um astro. 
Na relação anual das “Mo- 
ney Making Stars”, em 22 
anos (1932/54), Gable apa
receu quinze vezes, o que é 
um recorde pelo menòs no 
setor masculino. Ele sentia- 
se muito à vontade nas co
médias e foi esse gênero que 
lhe proporcionou seus primei
ros grandes êxitos (“Aconte
ceu Naquela Noite”, 1934). 
Criou então uma figura lú
cida, inteligente, bastante 
humorística e com certo ci
nismo. “ . . .  E o Vento Le
vou”, seu maior sucesso (e 
a maior bilheteria do cinema 
americano), o apresenta co
mo a expressão dos valores 
sulistas, hostis a uma con
cepção liberal do mundo e. 
em relação à mulher, seu 
comportamento é de desmi- 
tificação.

Gabriel (Jacques-Ange)

Arquiteto francês (Paris, 
1698 — id., 1782). Sucedeu 
ao pai, o arquiteto Jacques 
V Gabriel, nas funções de 
primeiro arquiteto do rei e 
diretor da Academia de Ar
quitetura. Construiu alguns 
dos monumentos mais impor
tantes do século XVIII fran
cês. Com ele continuaram 
vivas as disciplinas clássicas

do reino de Luís XIV. De
vem-se a Gabriel a praça 
Luís XV (hoje Place de la 
Concorde), idealizada em 
1748; e a Escola Militar, 
terminadas no reino de Luís 
XVI. Além desses dois mo
numentos parisienses, sua ati
vidade desdobrou-se, durante 
quarenta anos, pelas nume
rosas residências reais, que 
construiu ou reformou. Em 
Fontainebleau, por exemplo, 
reedificou o pavilhão das 
Poêles e decorou os aparta
mentos reais. Em Versalhes, 
onde seus primeiros traba
lhos confundiram-se com os 
de seu pai, decorou os apar
tamentos do delfim, os pe
quenos apartamentos da rai
nha, a biblioteca do rei, etc. 
Mas sua obra mais impor
tante, nesse palácio, foi a 
construção da ópera, que 
durou quinze anos. Deve-se 
a ele, ainda, o Ermitage de 
Fontainebleau, o pavilhão 
francês dos jardins do Tria- 
non, os pavilhões da Muette 
e do Butard e, finalmente, 
o Petit Trianon (1762/68).

Gabrieli (Andréa)

Organista e compositor ita
liano (Veneza, 1510 — id., 
1586). Sua vida baseou-se na 
luta pela conquista do lugar 
de primeiro organista da ba
sílica de São Marcos, onde 
foi cantor. (Em 1584, nos 
últimos anos de sua vida, 
após ter concorrido diversas 
vezes, conseguiu o tão alme
jado lugar.) Sua vida artís
tica, porém, desenvolveu-se 
ativa e conscientemente au
tônoma dos esquemas for
mais da época. A acentuação 
tímbrica e os processos cro
máticos tornam Gabrieli um 
músico muito mais próximo 
da sensibilidade moderna do 
que seus contemporâneos. 
Entre suas obras estão nume
rosos “livros” de músicas 
vocais, sacras e profanas 
(“Madrigais”, “Fugas”, “Sa- 
crae Cantiones”, “Salmos Da- 
vídicos”), e composições ins
trumentais (“Sonatas”, “Fu
gas para qualquer Tipo de 
Instrumentos de Teclas”) e 
diversos livros de “Canções 
à Francesa”.

Gabrieli (Giovanni)

Organista e compositor ita
liano (Veneza, 1557 — id., 
1612). Sobrinho e aluno de 
Andréa, foi, como ele, mais 
apreciado no exterior do 
que em sua cidade natal. 
Sua carreira não superou o 
título de segundo organista 
em São Marcos. Afasta-se 
de Andréa por uma propen
são à linguagem pomposa e

expressiva, manifestada em 
composições contrapontísti- 
cas articuladas em diversas 
vozes. Os dois livros das 
“Sacrae Symphoniae” (o pri
meiro publicado em 1597, e 
o outro postumamente, em
1615) compreendem páginas 
de seis a dezenove vozes. As 
“Canzoni e Sonate” (póstu
mas, 1615) estendem a com
posição até a intervenção de 
22 vozes. Giovanni compôs 
também diversos ‘̂Madrigais” 
e “Fugas”, nos quais afir
mou sobretudo a renovadora 
sensibilidade instrumental.

Gaddi (Taddeo)

Pintor italiano (Florença, iní
cio do século XIV — id., 
1366). Foi aluno de Giotto, 
ficando ao lado deste por 
mais de 24 anos. Sua primei
ra obra datada é o tríptico 
de Berlim (1334), mas já a 
partir de 1332 iniciara, em 
Santa Croce, a decoração da 
capela Baroncelli, que ter
minou em 1338. Mais ligado 
ao detalhe pitoresco e anedó
tico, Taddeo é um dos mais 
fiéis discípulos de Giotto e o 
melhor representante de uma 
tradição de pintura narrativa 
que duraria até o fim do sé
culo XIV. Após Santa Croce, 
Taddeo trabalhou em San 
Miniato al Monte e de
pois em Pisa (igreja de São 
Francisco). Pintou a seguir 
um quadro para o altar da 
igreja San Giovanni Fuorici- 
vitas de Pistóia (1353) e uma 
“Madona” assinada e data
da de 1355. Em sua cidade 
natal, nos últimos anos de 
sua vida, foi membro da co
missão para a construção da 
catedral.

Gagarin (Yuri Alexeievic)

Astronauta soviético (Gzatsk, 
Smolensk, 1934 — perto de 
Wladimir, 1968). Foi o pri
meiro homem a voar no es-



paço. Em 12 de abril de 
1961, efetuou um vôo espa
cial ao redor da terra, na 
nave Vostok. Os dados re
lativos ao vôo, homologados 
pela Federação Aeronáutica 
Internacional, são os seguin
tes: duração do vôo, lh48 
min; altura máxima (apogeu), 
327 km. Gagarin estudou na 
Escola Profissional de Libé- 
retsk e na Escola Superior 
de Saratov, recebendo em 
1955 o diploma de perito 
industrial. Iniciou seus trei
nos de vôos espaciais em 
1959. Morreu num desastre 
de avião.

Gago Coutínho 
(Carlos Viegas)

Geógrafo e pioneiro da avia
ção portuguesa (Lisboa, 1869
— id., 1958). Aluno da Es
cola Naval de Lisboa, parti
cipou das operações milita
res no Tungue (1889) e, co
mo delegado português, es
teve ligado a diversas ques
tões de limites na África. 
Introduziu diversas inova
ções na navegação aérea. Em 
1921 fez uma viagem expe
rimental entre Lisboa e Fun
chal. E em 1922, no hidra- 
vião “Lusitânia”, realizou a 
primeira travessia aérea do 
Atlântico sul (Lisboa—Rio 
de Janeiro), na qual usou tá
buas de navegação especial
mente adaptadas para esse 
fim e um sextante de sua 
invenção. Foi juiz do Con
selho Superior das Colônias 
(1926) e presidente da co
missão que proporia a reor
ganização dos serviços geo
gráficos, cartográficos e ca
dastrais; encarregado de es
tudos cartográficos da Fran
ça, Itália e Brasil (1931). 
Estudou ainda a geografia 
de Moçambique. Membro da 
Academia de Ciências, es
creveu, entre outras, “Im
pressões de Duas Viagens 
através da África entre An
gola e Moçambique”, “Re
latório de uma Viagem Lis
boa—Rio de Janeiro” e “Pas
sagem do Cabo Bojador”.

Gainsborough (Thomas)

Pintor inglês (Sudbury, Suf
folk, 1727 — Londres, 1788). 
Em Londres, onde se fixou 
em cerca de 1740, trabalhou 
com o gravador francês Hu
bert Gravelot. Participou, 
com Francis Hayman, da de
coração dos Vauxhall Gar
dens, o que permitiu que 
Gainsborough se iniciasse, 
indiretamente, no estilo ro
coco pastoral. Nessa mesma 
época, copia e restaura obras 
holandesas de segunda im
portância. Em seus primei
ros retratos, conseguiria 
conciliar essas duas corren
tes. Em 1748, retornou para 
Sudbury, indo dois anos de
pois para Ipswich e depois 
para Bath (1759). Gainsbo
rough decidiu ser retratista, 
para ganhar a vida (apesar 
de suas primeiras tentativas 
serem bastante tímidas). Em 
1759, ele adquirira uma evi
dente liberdade de estilo. 
Grandemente influenciado 
por Van Dyck, é na arte 
deste mestre flamengo que 
se encontra a chave dos mais 
importantes retratos de Gains
borough (“Mr. Poyntz”, 
1762). Recebido festivamente 
na capital, em 1780, conse
guiu o favor da família real, 
e, no ano seguinte, expôs na 
Royal Academy os retratos 
do rei e da rainha. Em 1787, 
após desentendimentos com 
a Royal Academy, Gainsbo
rough resolveu expor suas 
obras em seu próprio ate
lier. Seus retratos tornaram- 
se então mais sedutores e in
cisivos e ganharam lijperdade 
de execução. Na década de 
1780, abordou outro gênero, 
o dos “caprichos”, inspirado 
num quadro de Murillo. Des
ta fase destaca-se “A Jovem 
Camponesa com o Cântaro 
e seu Cão” (1785). Esse gê
nero de pintura obteve imen
so sucesso e Gainsborough 
encontrou o pretexto para 
fúndir, numa só obra, pai
sagens e retratos imaginários. 
Espírito criador, de uma vi
talidade excepcional, Gains
borough ocupa na arte in
glesa um lugar de destaque. 
Tinha horror ao Salão e à 
Academia. Seu maior para
doxo foi o de ter contribuí
do,^ apesar de ter sido antes 
de mais nada um retratista, 
para abrir o caminho à pin
tura das paisagens, gênero 
que John Constable deveria 
levar à perfeição.

Gaio

Jurisconsulto romano (c. 117
— c. 180). Seu sobrenome e 
os incidentes de sua vida são 
desconhecidos. Suas obras

foram escritas entre 130 e 
180, na época de maior pros
peridade do império roma
no. Após a sua morte, suas 
obras foram reconhecidas 
como oficiais e o Imperador 
Valenci.ano decretou que, jun
tamente com as de Papiano, 
Ulpiano, Modestinos e Pau- 
los, suas opiniões deveriam 
ser seguidas por oficiais de 
justiça na decisão dos casos. 
Além de “Institutos”, que é 
uma exposição completa dos 
elementos da lei romana, 
Gaio foi o autor de um tra
tado sobre “Éditos dos Ma
gistrados”, de “Comentários 
sobre as Doze Tábuas” e so
bre a “Lex Papia Poppaea”, 
e de diversos outros traba
lhos. O texto das “Institui
ções” foi descoberto em 1816 
pelo historiador Barthold 
Georg Niebuhr, num manus
crito da Biblioteca Capitular 
de Verona. Antes disso co
nhecia-se apenas um compên
dio e os fragmentos conti
dos no “Digesto” de Juliano. 
Essa obra constitui documen
to de excepcional importân
cia para o estudo do direito 
romano.

Galante (Rafael Maria)

Historiador brasileiro (Pice- 
no, Itália, 1840 — Friburgo, 
RJ, 1917). Em 1860 entrou 
para a Companhia de Jesus. 
Viajando para o Brasil seis 
anos depois, tornou-se pro
fessor num colégio jesuíta 
em Santa Catarina. Recebeu 
as ordens na Inglaterra, em 
1872 e, dois anos depois, re
tornou para o Brasil, ensi- 
nando^ em Itu. Viajou pela 
Amazônia e pelo Pará, onde 
ensinou filosofia e história 
eclesiástica até 1881. Entre 
suas obras estão “Lições de 
História do Brasil” (1895) e 
“História do Brasil” (1896/
1905, 2.a edição, 1911/13).

Galba (Sérvio Sulpício)

Político romano (?, 190 a. 
C. — ?, 135 a.C.). Pretor 
em 161 a.C., levou a guerra 
contra os lusitanos com uma 
deslealdade tão flagrante que 
acabou por prejudicar a po
lítica romana. Acusado, ob
teve sua absolvição devido a 
sua eloqüência e por ter feito 
com que seus filhos tomassem 
a atitude de suplicantes. Foi 
cônsul em 144 a.C. Cícero o 
cita como o melhor orador de 
sua época.

Galba (Sérvio Sulpítio)

Imperador romano (Terraci- 
na, c. 5 a.C. — Roma, 69
d.C.). Soldado muito capaz, 
foi comandante na Germâ-

Gable, Clark —  
Galba, 
Sérvio Sulpítio



nia, procônsul na África 
(45) e, sob Nero, tornou-se 
governador do Tarascon 
(França). Sentindo-se amea
çado por Nero, que temia 
seu prestígio, adiantou-se ao 
imperador. Liderou uma re
volta e, graças ao apoio de 
Nimfídio, prefeito do pretó
rio, foi reconhecido impera
dor pelo Senado, o que pro
vocou o suicídio de Nero 
(6 de junho de 68). Mas lo
go depois enfrentou a hosti
lidade das legiões, por ter 
recusado o “donativum” (re
compensa) que lhes havia 
prometido. Os pretorianos 
revoltaram-se e o degolaram 
no fórum.

Galeno (Cláudio)

Médico grego (Pérgamo, c. 
131 — provavelmente Sicí
lia, c. 200). Em 146, Galeno 
iniciou seus estudos de filo
sofia e medicina em Pérga
mo. Dois anos depois, achan
do que já não precisava de 
aprendizado, procurou ou
tros centros para aperfei
çoar-se; Esmirna, Corinto e 
Alexandria. Completada sua 
formação, retornou para Pér
gamo em 157. Ocupou então 
o cargo de médico da escola 
dos gladiadores, especializan
do-se em cirurgia e dietética; 
Roma se tornara, nessa épo
ca, o centro do mundo, e 
Galeno para lá se transferiu 
em 162. Sua fama, iniciada 
com a cura do milionário 
Eudemo, tornou-se cada vez 
maior. Foi ao ponto de se 
tornar médico particular do 
Imperador Marco Aurélio. 
Suas conferências sobre me
dicina e higiene eram tão 
concorridas que ele as pro
nunciava num teatro. Suas

aulas práticas, que incluíam 
vivisseção e necropsia, eram 
realizadas no Templo da Paz. 
Galeno permaneceu em Ro
ma até 192 (com exceção de 
um curto período que pas
sou no Oriente Médio) e 
parece que, no fim de sua 
vida, retornou para Pérgamo. 
Os estudos e as obras de 
Galeno, a maior parte per
dida, abrangiam anatomia, 
fisiologia, patologia, sintoma
tologia e terapêutica. Foi o 
mais destacado médico de 
sua época e o primeiro pes
quisador de fisiologia. Em 
cerca de 170, fez uma expe
riência que influenciaria pro
fundamente a história da 
medicina: demonstrou pela 
primeira vez que as artérias 
conduzem sangue (e não ar, 
como se acreditava até en
tão). Em anatomia distin
guiu os ossos com e «em 
cavidade medular. Descreveu 
a caixa craniana e o sistema 
muscular; pesquisou os ner
vos do crânio e reconheceu 
os raquidianos, os cervicais, 
os recorrentes e uma parte 
do sistema simpático. Foi o 
primeiro a demonstrar, ba
seado em experiências, que o 
rim é um órgão excretor de 
urina. Devido a ele, o diag
nóstico se tornou mais pre
ciso e a terapêutica mais 
eficiente. Foi também far- 
macólogo: um de seus “re
médios” mais notáveis foi 
uma espécie de panacéia uni
versal, composta basicamente 
de ópio e na qual entravam 
mais de setenta substâncias 
diversas. Fora os escritos fi
losóficos e metafísicos, Ga
leno deixou inúmeras obras, 
entre as quais “Comentários 
a Hipócrates”, “Sobre as Sei
tas”, “Sobre a Melhor Dou
trina”, “Sobre a Medicina 
Empírica”, “De Anatomicis 
Administrationibus” (quinze 
volumes), “De Usu Partium 
Corporis Humani”, “Método 
Terapêutico”. A maioria dos 
erros de Galeno deveu-se à 
falta de instrumental óptico, 
pois não se podia ver o que 
se passava no interior dos 
órgãos estudados. Os dois 
erros graves de Galeno fo
ram sua teoria sobre a cir
culação e a idéia de que cada 
órgão realizava sua função 
obedecendo a certas “for
ças” que atuavam sobre ele. 
O sangue, segundo ele, cir
culava devido ao impulso de 
uma “força atrativa” origi
nada na parede da própria 
artéria. Estendeu esse concei
to de “força” a todos os ór
gãos e vísceras, dando por
tanto uma interpretação “vi- 
talística” aos fenômenos fi
siológicos. Apesar disso, du
rante quinze séculos os ensi

namentos de Galeno eram 
aceitos como infalíveis, na 
Europa, por quase todos os 
médicos.

Galeno da Costa e Silva 
(Juvenal)

Poeta brasileiro (Fortaleza, 
CE, 1836 — id., 1931). Agri
cultor em sua terra natal, lá 
estudou latim, terminando 
seus estudos em Aracati. 
Tendo-se transferido para o 
Rio de Janeiro, tornou-se 
amigo do tipógrafo Paula 
Brito, cuja loja era ponto de 
encontro de escritores e ar
tistas. De 1889 a 1908 foi 
bibliotecário público de For
taleza, lente da Escola Mili
tar e suplente de deputado. 
Algumas das obras deixadas 
por Juvenal Galeno são: 
“Prelúdios Poéticos” (1856), 
“Lendas e Canções Popula
res” (1865) e “Canções de 
Escola” (1871).

Galério (Caio Galério 
Valério Maximiano)

Imperador romano (Ilíria, ?
— Roma, 311). Pastor de 
origem dácia, fez uma bri
lhante carreira militar. O 
Imperador Diocleciano o 
adotou e fez com que se ca
sasse com sua filha. Em 293, 
seu sogro o nomeia césar, 
com autoridade sobre a Ilí
ria, Acaia e o Danúbio. Ga
lério obteve uma série de 
vitórias contra os germanos 
(293/95) e, depois, contra os 
persas. Hostil aos cristãos, 
inspirou em 303 a persegui
ção dita “de Diocleciano”. 
Em 305, suas ameaças força
ram Diocleciano e Maximia
no (o césar que governava o 
Ocidente) a abdicarem e tor
nou-se, com Constâncio 
Chlore, dono do império. 
Reservou-se o Oriente e a 
Itália. Ameaçado mais tarde 
pela aliança de Constantino e 
Maxêncio, abandonou suas 
perseguições e publicou, em 
311, um edito de tolerância.



Galiani (Abade 
Ferdinando)

Economista e escritor italia
no (Chieti, 1728 — Nápoles, 
1787). Criado por um tio em 
Nápoles, entre dezesseis e 
vinte anos já compusera di
versas dissertações sobre te
mas políticos, econômicos e 
arqueológicos. Tornou-se fa
moso com a publicação “Da 
Moeda” (1751), tratado eco
nômico que se transformaria 
em clássico, colocando Galia- 
nî  como um dos primeiros, 
não só na ordem cronológi
ca, mas também entre os 
melhores economistas origi
nais italianos. Após uma via
gem de estudos pela Itália 
do norte (1751/52), retornou 
para Nápoles, onde publicou 
“Da Perfeita Conservação do 
Trigo” (1754), na qual divul
gou a estufa de trigo inven
tada por um geômetra e es
critor italiano, Bartolomeu 
Intieri. Em 1755 fundou com 
outros a Academia Real de 
Herculanum. Entre os cargos 
que ocupou estão: conselhei
ro (1769), depois secretário 
(1770) do Supremo Tribunal 
do Comércio, membro da 
Comissão de Bens Alodiais 
(1777), primeiro assessor do 
Conselho Supremo de Finan
ças (1782), etc. Deixou tam
bém escritos burlescos (“Só
crates Imaginário”, 1775, em 
colaboração com Giambattis
ta Lorenzi), de direito inter
nacional (“Deveres dos So
beranos Neutros”, 1782), e 
um tratado de gramática his
tórica.

Galieno (Públio 
Licínio Egnátio)

Imperador romano (?, c. 218
— Milão, 268). Filho de Va- 
leriano, associado ao império 
a partir de 253, tornou-se 
único imperador quando Va- 
leriano foi aprisionado em 
260 por Sapor I, rei da Pér
sia. Seu reinado foi extrema
mente perturbado por amea
ças externas (invasão dos 
alamanos no norte da Itália, 
dos godos nos Balcãs) e pe
las ambições de numerosos 
usurpadores. A autoridade 
de Galieno exerceu-se prati
camente só na Itália. Diante 
das ameaças externas (bár
baros) e do perigo de desin
tegração do império, já que 
várias províncias colocavam 
imperadores particulares, re
solveu reforçar a autoridade 
imperial. Afastou-se dos se
nadores, preocupando-se bem 
mais com os cavaleiros, so
bretudo no exército, reunin
do-os em torno dele; prece
deu Diocleciano e Constanti
no nessa obra de aumentar

as legiões da cavalaria mili
tar, incorporando dálmatas 
e mouros. Em sua época 
ocorreu certa renascença in
telectual e artística. Foi 
assassinado por oficiais ilí- 
rios, quando tentava reprimir 
a revolta de Aureolus.

Galilei (Galileu)

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

Gall (Franz Joseph)

Anatomista, fisiologista e fun
dador da “frenologia” (Tie- 
fenbrunn, Baden, 1758 — 
Paris, 1828). Apresentou uma 
teoria pela qual dizia que os 
talentos e disposições dos 
homens dependem das fun
ções do cérebro, que pode
riam ser inferidas com pre
cisão pelas aparências ex
ternas do crânio. Ou seja, 
certas funções psíquicas cor
responderiam diretamente a 
certas zonas do cérebro. Se
gundo Gall, existiriam no 
crânio de cada pessoa deter
minadas bossas, de acordo 
com a intensidade dessas fun
ções intelectuais, de tal forma 
que seria possível determinar 
a personalidade intelectual e 
moral do indivíduo, pela pal
pação e inspeção. Foram os 
frenologistas que, baseados 
numa foto do crânio de Dar- 
win, disseram que o cientista 
teria uma brilhante carreira

eclesiástica. A “frenologia” 
(como ficou conhecida a teo
ria de Gall) foi combatida 
peias autoridades eclesiásti
cas, que viam nela uma amea
ça à religião. Na realidade, 
embora tenha sido totalmen
te superada pelos estudos 
posteriores, a teoria de Gall 
trouxe notáveis contribuições 
à ciência. Em sua obra “Ana
tomia e Fisiologia do Siste
ma Nervoso em Geral e do 
Cérebro em Particular” (pu
blicada entre 1810 e 1819) 
faz uma distinção entre a 
massa cinzenta e branca do 
cérebro; constata também 
que os nervos funcionam co
mo elementos transmissores, 
que chegam ao cérebro atra
vés de vias ou “feixes” da 
medula.

Gallegos (Rómulo)

Escritor venezuelano (Cara
cas, 1884 — id., 1969). De 
família humilde, estudou em 
sua cidade natal, dedicando- 
se depois ao ensino. Partici
pou cada vez mais ativamen
te da vida política de seu 
país. Em franca oposição à 
ditadura de Juan Vicente 
Gómez, passou no exílio 
grande parte de sua vida. 
Após a morte do ditador, foi 
eleito presidente, mas seu 
mandato durou somente um 
ano, pois foi derrubado por 
um golpe de Estado; a par
tir daí, passou a dedicar-se 
exclusivamente à literatura. 
Sua carreira literária inicia- 
ra-se com a publicação do 
romance “Reynaldo Solar”
(1921) e se impusera, defi
nitivamente com “Dona Bár
bara” (1929). Escreveu, entre 
outras, “Canaima” (1935), 
“Pobre Negro” e “Sobre la 
Misma Tierra”.

Gallet (Luciano)

Compositor brasileiro de as
cendência francesa (Rio de 
Janeiro, 1893 — id., 1931). 
Foi educado em Niterói, onde 
suas capacidades musicais 
foram notadas e incentiva
das: cantava no coro do co
légio, tocava harmónio na 
capela e interessava-se pelo 
piano. Destinado à arquite
tura, continuou porém tocan
do em pequenas orquestras 
para ganhar algum dinheiro 
extra. Foi somente em 1913 
que resolveu se dedicar se
riamente à música, entrando 
no ano seguinte para o Ins
tituto Nacional de Música. 
Terminou dois anos depois 
o curso de piano, recebendo 
uma medalha de ouro e já 
conhecido na vida musical 
carioca. Foi Darius Milhaud 
quem lhe apresentou as teorias
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musicais modernas. Suas pri
meiras composições, que da
tam de 1918, são pequenas 
peças sentimentais. Professor 
de piano no Instituto Nacio
nal de Música, conseguiu a 
elevação do ensino da música 
ao nível universitário. Inte
ressou-se então por dois pro
blemas: definir a natureza 
exata da música popular bra
sileira e saber de que ma
neira empregar seus elemen
tos na composição e desco
brir seu próprio estilo indi
vidual. Pouco a pouco, tor
nou-se um profundo pesqui
sador do folclore nacional. 
Quis reformar o ambiente 
musical brasileiro e fundou 
a Sociedade Glauco Velás- 
quez (1914), a Sociedade Co
ral Pró-Arte (1924) e a As
sociação Brasileira de Mú
sica (1930). Algumas de suas 
obras são: dois cadernos de 
“Canções Populares Brasilei
ras” (compostas por seis pe
ças arranjadas para canto e 
piano, 1924); “Turuna” (suí
te para violino, viola e cla
rinete, com bateria, 1926); 
“Nhô Chico” (série para pia
no, 1927); onze “Exercícios 
Brasileiros”; e “Suíte sobre 
Temas Negro-Brasileiros”, a 
sua obra instrumental mais 
importante (1929). Foi, junta
mente com Mário de Andra
de, um dos iniciadores do 
estudo do folclore musical 
brasileiro.

Gallieni (Joseph Simon)

Marechal e político francês 
(Saint-Béat, Haute-Garonne, 
1849 — Versalhes, 1916). 
Saído da Academia de Saint- 
Cyr em 1870, dedicou-se ini
cialmente à tarefa de colo
nização francesa, servindo na 
Nigéria, Senegal e no Ton- 
kin (1893/95). Governador 
geral em Madagáscar (1896/ 
1905), reforçou a autoridade 
francesa, depondo a Rainha 
Ranavalo. Associando estrei
tamente a ação política e a 
ação militar, contribuiu para 
a revalorização da ilha.

Membro do Conselho Supe
rior de Guerra em 1908, foi 
nomeado governador de Pa
ris no início da Primeira 
Guerra Mundial (26 de agos
to de 1914). Após ter forti
ficado a capital, orientou a 
intervenção do VI Exército 
francês de Maunoury, na ba
talha de Ourcq, contra o 
flanco direito alemão, abrin
do caminho para a vitória 
na batalha do Marne. Foi, a 
seguir, ministro da Guerra 
(1915/16) e fez dar a Joseph 
Joffre, até então comandan
te das tropas do nordeste, 
as atribuições de comandan
te-chefe dos exércitos fran
ceses. Foi feito marechal pos
tumamente, em 1921. Gallie
ni deixou diversas obras so
bre as campanhas coloniais.

Gallupi (Pasquale)

Filósofo italiano (Tropea, 
1770 — Nápoles, 1846), um 
dos mais importantes do “Ri- 
sorgimento”. Expressou suas 
idéias liberais nos “Pensa
mentos Filosóficos sobre a 
Liberdade Compatíveis com 
Qualquer Forma de Gover
no” e em vários de seus 
“Opúsculos Filosóficos sobre 
a Liberdade Individual do 
Cidadão” (1820), nos quais 
pede a liberdade de pensa
mento, de imprensa e reli
gião. Nomeado corresponden
te do Instituto da França, 
recebeu também o título de 
cavaleiro da Legião de Hon
ra. Em 1831, passou a ocu
par a cadeira de lógica e 
metafísica da Universidade 
de Nápoles, cargo que man
teve por quinze anos. Outras 
obras de Gallupi são: “En
saio Filosófico sobre a Crí
tica do Conhecimento”, sua 
principal obra; “Lições de 
Lógica e de Metafísica”. A 
filosofia de Gallupi, qualifica
da de “filosofia da experiên
cia”, baseia-se numa psico
logia descritiva que conside
ra a vontade como o fator 
fundamental da vida psíquica.

Galois (Évariste)

Matemático francês (Bourg- 
la-Reine, 1811 — Paris, 1831). 
É considerado um dos maio
res matemáticos de todos os 
tempos e, talvez, o exemplo 
mais excepcional de um gê
nio matemático precoce. Aos 
doze anos, entrou para o 
Colégio Louis-le-Grand, sen
do porém aluno difícil e irre
quieto. Não se interessava 
pelos estudos de retórica e 
literatura, que eram a base 
do currículo. Finalmente, es
tudou matemática elementar, 
que incluía dois anos de es
tudo da geometria de Legen-

dre. Galois devorou o livro 
de geometria como se fosse 
um romance e a seguir de
dicou-se à algebra. Aos ca
torze anos, resolveu ir dire
tamente aos originais: La- 
grange, Abel e outros. Seu 
desenvolvimento divergia de 
tal forma do curso acadêmi
co que nunca houve paz en
tre ele e as autoridades, de 
cuja aprovação ele necessita
va. Foi reprovado duas ve
zes nos exames de admissão 
para a Escola Politécnica, e 
da segunda vez um dos exa
minadores afirmou que Ga
lois era incapaz para o tra
balho matemático. Galois foi 
ignorado pela sociedade cien
tífica: sua obra sofreu ver
dadeiro boicote. Cauchy, por 
exemplo, que prometeu apre
sentar à Academia Francesa 
uma memória de Galois, com 
os estudos matemáticos que 
havia desenvolvido até os de
zessete anos, esqueceu-se de 
apresentá-la e a perdeu. Aos 
dezenove anos, Galois sub
meteu uma memória à Aca
demia de Ciências: o secretá
rio levou o manuscrito para 
casa, mas morreu antes de 
lê-lo. A obra de Galois nun
ca mais foi encontrada. Em 
sua curta vida, Galois foi 
militante da extrema esquer
da republicana. Parece que, 
sob o regime dos Bourbons, 
quando ainda éra aluno do 
Colégio Louis-le-Grand, par
ticipou de manifestações con
tra a monarquia absoluta. Foi 
expulso do colégio e partici
pou da tentativa fracassada 
de golpe de Estado republi
cano. Foi encarcerado após 
uma manifestação e persegui
do pela polícia. Quando saiu 
da prisão, foi descoberto e 
ferido de morte nos arredores 
de Paris. A interpretação ge
ralmente aceita é de que se 
tratava de um duelo por cau
sa de uma mulher, mas é 
possível que tenha sido uma 
encenação montada pela po
lícia para desembaraçar-se de 
Galois. Ele dèixou seus ma
nuscritos a um amigo, Au- 
guste Chevalier, também ma
temático, com uma carta 
escrita na antevéspera da sua 
morte. Ainda no colégio, ha
via publicado uma “Demons
tração de um Teorema sobre 
as Frações Contínuas Perió
dicas”. Em 1830, publicou 
uma memória sobre a solu
ção algébrica das equações 
e escreveu outras cinco sobre 
as frações imaginárias, ditas 
de Galois, e sobre as condi
ções de solução das equa
ções por subdivisões. Galois 
conseguira expor as condi
ções necessárias e suficientes, 
permitindo resolver as equa
ções algébricas por meio de



radicais; para chegar a este 
resultado, recorrera a um 
grupo de substituições sobre 
as raízes das equações (grupo 
de Galois), revelando a pro
funda ligação existente entre 
a teoria moderna dôs grupos 
e a teoria clássica das equa
ções. Foi o fundador da ál
gebra moderna.

Galsworthy (John)

Romancista inglês (Coombe, 
1867 — Londres, 1933). Prê
mio Nobel de literatura em 
1932, foi influenciado pelo 
naturalismo francês e pelos 
narradores russos, especial
mente por Turguêniev. O 
primeiro romance que Gals- 
worthy publicou com seu no
me foi “The Island Phari- 
sees” (“Os Fariseus da Ilha”, 
1904), no qual começou a 
delinear-se sua preocupação 
pela detalhação histórica, 
que chegaria ao máximo em 
“The Man of Property” (“O 
Homem de Posses”, 1906), 
talvez o seu melhor romance, 
“The Country House” (“A 
Casa de Campo”, 1907), 
“Fraternidade” (1909), etc. 
O motivo dominante destes 
romances e da vasta produ
ção teatral de Galsworthy 
(mais de vinte peças, entre 
dramas e comédias) é uma 
crítica irônica e amarga das 
idéias e costumes da socie
dade inglesa. Escreveu ainda 
“In Chancery” (“No Tribu
nal”, 1920), “To Let” (“Alu
ga-se”, 1921) que, unidas a 
“Homem de Posses”, forma
ram a “The Forsyte Saga” 
(“A Saga dos Forsyte”), nar
rando as vicissitudes de uma 
família da alta burguesia an
tes e depois da Primeira 
Guerra Mundial. Outra saga 
do autor é “A Modern Co- 
medy” (“Uma Comédia Mo
derna”).

Galton (Sir Francis)

Cientista e explorador (per
to de Sparkbrook, Birming- 
ham, 1822 — Haslemere, 
1911). De família “quaker”, 
primo de Charles Darwin, 
estudou em Londres e Cam- 
bridge, fazendo depois diver
sas viagens pela África e 
Oriente Médio. Recebeu em 
1853 a medalha de ouro 
anual da Sociedade Geográ
fica Real, pelas suas explo
rações africanas, e foi eleito 
sócio da Sociedade Real, em 
1856. No ano seguinte, esta
beleceu-se em Londres, onde 
se dedicou às ciências. Na 
sua análise de homens de fa
mílias famosas, em seu “Gê
nio Hereditário” (“Hereditary 
Genius”, 1869), tendia para 
uma subestimação do papel

do meio ambiente no desen
volvimento do indivíduo. Em 
1863, Galton explicou o sig
nificado dos anticiclones 
(termo por ele inventado), 
na meteorologia. Foi um pio
neiro no desenvolvimento da 
fotografia compósita e no 
uso de impressões digitais 
para a identificação de pes
soas. Interessou-se pelo estu
do da eugenia e, com esta 
preocupação, organizou inú
meros “registros familiares”, 
com dados obtidos de mais 
de 9 000 indivíduos examina
dos no laboratório antropomé- 
trico que estabeleceu na In
ternational Health Exhibition 
em Londres (1884/85). Para 
interpretar esses dados, ima
ginou novos métodos estatís
ticos, culminando no cálculo 
correlacionai, talvez sua maior 
contribuição à ciência. No 
campo da psicologia, ocupou- 
se sobretudo do problema 
das diferenças individuais, 
que tentou medir com técni
cas objetivas, a ponto de ser 
considerado como um ante- 
cipador dos testes psicoló
gicos.

Galvani (Luigi)

Cientista italiano (Bolonha, 
1737 — id., 1798), que abriu 
o caminho para a eletrotera- 
pia e descobriu a existência 
de descargas elétricas nos 
organismos vivos. Formou-se 
em medicina e exerceu a pro
fissão em Florença e em 
Bolonha, onde foi nomeado 
professor de anatomia. Teve 
porém que abandonar esse 
cargo por motivos políticos. 
O nome de Galvani está liga
do à descoberta do efeito de 
contato entre dois metais, 
interpretado teoricamente por 
Alessandro Volta e que pas
sou a ser conhecido como 
“efeito Volta”. Até hoje, 
usa-se o termo “eletricidade 
galvânica” para indicar a 
corrente contínua produzida 
pelas pilhas ou dada pelos 
acumuladores. Apesar de as 
conclusões de Galvani não

serem corretas, a atenção que 
chamou para o fenômeno e o 
amplo trabalho experimental 
por ele féito foram decisivos 
para o início da geração da 
corrente elétrica contínua.

Gama (Domício Afonso 
Forneiro da)

I f
Escritor e diplomata brasilei
ro (Maricá, RJ, 1862 — Rio 
de Janeiro, GB, 1925). For
çado pelo pai a estudar en
genharia, não concluiu o 
curso ao ser reprovado, aban
donando os estudos. Foi para 
Paris como correspondente 
da “Gazeta de Notícias” e 
lá colaborou como cartógrafo 
nos trabalhos do barão do 
Rio Branco. Entrou então 
para a carreira diplomática; 
alguns dos cargos que 
ocupou foram: ministro ple
nipotenciário, embaixador em 
Washington e ministro do 
Exterior. Foi ainda um dos 
colaboradores do visconde do 
Rio Branco nas questões de 
Missões e Amapá. Foi mem
bro fundador da Academia 
Brasileira de Letras (1897) e 
presidente da Casa Machado 
de Assis (1919). Suas melho
res obras são contos, mas 
também escreveu crônicas, 
páginas humorísticas, artigos 
políticos e críticas literárias, 
em jornais.

Gama (José Basílio da)
Poeta brasileiro (São José do 
Rio das Mortes, MG, c. 1741
— Lisboa, 1795). Órfão mui
to cedo, foi confiado ao 
Brigadeiro José Fernandes 
Pinto Alpoim; quando com
pletou quinze anos, foi entre
gue aos jesuítas, para ser 
educado no colégio do Rio 
de Janeiro. Com a expulsão 
dos jesuítas pelo Marquês de 
Pombal (1760), Basílio da 
Gama transferiu-se para o 
Seminário Episcopal de São 
José, onde começou a de
monstrar habilidades literárias. 
Entrou então na Faculdade 
de Direito de Coimbra onde, 
suspeito de simpatia pelos
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jesuítas, foi perseguido de tal 
maneira que precisou mudar- 
se para Lisboa. Com a aju
da dos jesuítas, transferiu-se 
para Roma e aos 23 anos 
entrou para a Arcádia Ro
mana (com o nome Termindo 
Sipílio). Em 1767, retornou 
ao Brasil e foi novamen
te enviado para Lisboa, sob 
suspeita de simpatia pelos 
jesuítas, para submeter-se ao 
Tribunal da Inquisição. Obri
gado a assinar um papel no 
qual se comprometia a ir 
para Angola no prazo de seis 
meses, só podendo sair de lá 
com autorização do governQ 
português, escreveu um epi- 
talâmio pelo casamento da 
filha do marquês de Pombal, 
pedindo que esta intercedes
se junto ao pai. O resultado 
foi o perdão e a nomeação 
de oficial da secretaria de 
Estado dos Negócios do Rei
no. Porém, a sorte de Ba- 
sílio da Gama sofreu uma 
reviravolta com a queda do 
marquês de Pombal, quando 
foi obrigado a retornar ao 
Brasil. Fundou, com Manuel 
Inácio da Silva Alvarenga, a 
Academia Literária, que foi 
logo a seguir fechada pelo 
vice-rei. Em 1787, recebeu o 
título de escudeiro fidalgo da 
Casa Real, mas pouco de
pois foi preso e enviado para 
Lisboa. Ali, foi aceito para 
a Academia Real das Ciên
cias e condecorado com o 
hábito da Ordem de São Tia
go. Figura importante do ar- 
cadismo, escreveu o poema 
“Uraguay” (1769), obra que 
o coloca entre os pré-român- 
ticos. Escreveu ainda: “A 
Liberdade” (1773), “Os Cam
pos Elísios” (1776), “Quitú- 
bia” (1791), “A Declamação 
Trágica” (publicada postuma
mente em 1820).

Gama (Luís Gonzaga 
Pinto da)

Escritor í brasileiro (Bahia, 
1830 São Paulo, 1882). 
Filho de uma escrava afri
cana livre e um fidalgo de 
origem portuguesa, foi ven
dido como escravo por seu

pai, em 1840, indo para o 
Rio e depois São Paulo. Nes
ta cidade, obteve documentos 
comprovando a ilegalidade de 
seu cativeiro e assentou pra
ça no Exército (1848). Seis 
anos depois, desligou-se do 
Exército, sendo sucessivamen
te amanuense e escrivão da 
polícia, aprendiz-compositor, 
poeta satírico, jornalista, 
orador, advogado, apesar de 
não ter conseguido alcançar
o bacharelado. Propagandista 
da abolição a partir de 1855, 
não chegou a conhecer o fru
to de seu incessante trabalho. 
Escreveu “Primeiras Trovas 
Burlescas de Getulino”
(1859), poesias satíricas, e 
colaborou no “Ipiranga” e 
“Radical Paulistano”. Suas 
poesias políticas e satíricas 
foram publicadas postuma
mente.

Gama (Vasco da)

V. Gama, Vasco da, Enci
clopédia Abril (Vol. V).

Gambetta (Léon)

Político francês (Cahors,
i 838 — Ville-d’Avray, 1882). 
Ainda jovem, mudou-se para 
Paris, para estudar direito, 
e se lançou ardentemente na 
oposição ao Segundo Impé
rio. Candidato em 1869 à 
Assembléia, foi eleito ao 
mesmo tempo em Marselha 
e no bairro popular parisien
se de Belleville: data desta 
época o “Programa de Belle
ville” (abril, 1869), que deve
ria ser a primeira carta do 
radicalismo. Pertencendo ao 
Legislativo (julho de 1870), 
apoiou Louis Adolphe Thiers 
na sua oposição à guerra. 
Em setembro, porém, cedeu 
sem entusiasmo aò levante 
popular e tentou fazer legali
zar a revolução pelo corpo 
legislativo; a seguir enca
beçou o movimento que não

pudera conter e proclamou 
a República. Apesar da opo
sição de Jules Ferry e de 
alguns outros, tornou-se mi
nistro do Interior. A 7 de 
outubro, deixou Paris sitiada 
para organizar a resistência 
na província: seus esforços 
foram em vão e o goverijo 
assinou um armistício (janei
ro, 1871). Gambetta manteve 
sua intransigência e separou- 
se de seus colegas. Enquanto 
a República passava para as 
mãos de moderados e mo
narquistas decididos a fazer 
a paz o mais rápido pos
sível, ele, que hayia sido 
eleito pelo novo departa
mento e que havia escolhido 
o Baixo-Reno, demitiu-se 
quando seus eleitores alsacia- 
nos foram entregues à Ale
manha (março, 1871). Au
sente de Paris na ocasião da 
Comuna, foi reeleito pelo de
partamento do Sena nas elei
ções complementares de ju
lho (1871). A partir de então, 
dedicou-se à conquista do 
povo para a idéia republica
na. Tendo fundado, em no
vembro de 1871, o jornal 
“A República Francesa”, 
iniciou uma vasta campanha 
nas cidades da província. De
nunciava os conservadores 
da Assembléia, proclamava 
uma provável volta ofensiva 
do antigo regime, porém es
tendia habilmente a mão aos 
burgueses moderados, anun
ciando a próxima entrada da 
pequena burguesia na políti
ca. Tentou um acordo com 
os partidos do centro contra 
Mac-Mahon e contribuiu pa
ra a votação das leis consti
tucionais em 1875. Foi presi
dente da Câmara em 1879, 
1880 e 1881. Nomeado pre
sidente do Conselho no go
verno de Jules Grévy, seu 
Gabinete ficou no poder 
poucos meses, devido a ata
ques de radicais. Acusado 
de querer a guerra (queria 
uma ação conjunta franco- 
britânica no Egito), de cer
cear as liberdades, ele foi 
derrotado a 27 de janeiro 
de 1882, sobre um projeto 
de reforma da constituição, 
por uma coligação de direita 
e de esquerda, que o subs
tituiu por Freycinet. Alguns 
meses depois, feriu-se aciden
talmente na mão com um 
revólver: mal cuidado, esse 
ferimento causou-lhe a mor
te. Nenhum político francês 
da sua época foi tão popular 
e influente a ponto de ser 
acusado pelos adversários de 
exercer um poder oculto e 
de almejar a ditadura. Suas 
idéias radicais e extremistas, 
com o correr dos anos, di
luíram-se numa visão polí
tica mais conciliadora.



Gândavo (Pero de 
Magalhães)

Cronista português (Braga, 
? — Portugal, d. 1576). Des
cendente de flamengos como 
indica seu nome: Gândavo 
corresponde a “gantois”, mo
rador ou filho de Gand. Foi 
professor de latim em esco
las públicas entre o Douro 
e o Minho. Segundo Capis- 
trano de Abreu, Gândavo foi 
amigo de Camões, dedicán- 
do-lhe sua “História da Pro
víncia de Santa Cruz, a que 
Vulgarmente Chamamos Bra
sil” (Lisboa, 1576). A obra, 
que só foi publicada em 
1924, foi a primeira história 
do Brasil; cobre a época en
tre o descobrimento até os 
donatários e descreve os in
dígenas, a flora e a fauna. 
Ainda segundo Capistrano 
de Abreu, Gândavo teria che
gado ao Brasil em 1572 e 
vivido na Bahia ou Ilhéus, 
pois somente uma pessoa 
que lá tivesse vivido poderia 
descrever tão perfeitamente 
aŝ  capitanias. Além dessas, 
Gândavo descreveu também 
as capitanias de Itamaracá, 
Espírito Santo, Porto Seguro, 
Rio de Janeiro e São Vicente. 
Em sua obra “Tratado da 
Terra do Brasil” (publicada 
pela Academia das Ciências 
de Lisboa em 1826), canta 
as riquezas do Brasil. Escre
veu ainda “Regras que En
sinam a Maneira de Escre
ver a Ortografia da Língua 
Portuguesa, com um Diálogo 
que Adiante Segue em De
fensão da mesma Língua” 
(Lisboa, 1574).

Gandhi (Mohandas 
Karamchand, dito 

Mahatma)
V. Gandhi, Enciclopédia 
Abril (Vol. V).

Ganivet (Ángel)

Escritor espanhol (Granada, 
1865 — Riga, Letônia, 1898). 
Após estudos feitos em sua 
cidade natal, freqüentou a 
faculdade de filosofia e letras 
de Madri. Enquanto estudava 
línguas, preparando-se para 
a carreira diplomática, tra
balhou como arquivista. Pos
teriormente, foi cônsul da 
Espanha em Anversa (1894), 
Helsinque (1896) e Riga
(1898). Preocupado com a 
decadência em seu país, Ga
nivet usou todos seus recur
sos literários contra esse 
ocaso. De Anversa, endere
çou a um jornal de Granada 
as crônicas que reuniria pos
teriormente em “Granada la 
Bella” (1895); em Helsinque 
escreveu as “Cartas Finlande

sas” (1896); “Hombres dei 
Norte” (publicado em 1905) 
foi escrito em Riga. Foi nessa 
cidade que Ganivet suici
dou-se, lançando-se nas águas 
do Dvina. Havia perdido a 
razão, devido a excesso de 
trabalho e graves problemas 
íntimos. É considerado um 
dos precursores da chamada 
“geração de 98”.

Garção (Pedro Antônio 
Correia)

Poeta português (Lisboa, 
iy24 — id., 1772). Estudou 
direito em Coimbra, mas 
não se formou. Foi um dos 
fundadores da Academia Lu
sitana, sendo seu presidente 
com o pseudônimo de Córi- 
don Erimateu. Desenvolveu 
enérgica campanha contra o 
maneirismo e o gongorismo. 
Lutava por uma volta à poe
sia simples e sincera em sua 
inspiração, refinada e per
feita em suas formas métri
cas. Foi um imitador de Ho- 
rácio, quase um tradutor: 
tomou-o como exemplo até 
em sua existência. Suas 
obras, publicadas postuma
mente em Lisboa, sob o títu
lo “Obras Poéticas”, com
preendem duas comédias: 
“Assembléia ou Partida de 
Prazer” e “Novo Teatro”. 
Na “Assembléia” encontra-se 
intercalado um fragmento 
de drama lírico, “O Canto 
de Dido”, considerado co
mo a obra-prima do neo
classicismo português.

Garcia Lorca (Federico)

V. Garcia Lorca, Enciclo
pédia Abril (Vol. V).

Garcilaso de la Vega

Poeta espanhol (Toledo, 1503
— Nice, 1536). De família 
ilustre, entrou para o servi
ço do Imperador Carlos V, 
participando de empresas mi
litares na Áustria e em Túnis.

Posteriormente, teve opor
tunidade de se familiarizar 
com a literatura italiana. 
Suas “Obras” (1531/36), pu
blicadas postumamente em 
1543, são compostas por uma 
epístola, duas elegias, cinco 
canções, 38 sonetos, três 
églogas e diversas poesias em 
latim. Com Garcilaso a poe
sia espanhola recebeu in
fluência de Petrarca e do 
espírito humanístico, além 
de assimilar a métrica italia
na. Garcilaso é considerado 
um dos maiores poetas re
nascentistas de língua caste
lhana.

Garcilaso de la Vega 
(dito El Inca)

Escritor e historiador perua
no (Cuzco, 1539 — Córdova,
1616). Filho de um capitão 
espanhol e de uma princesa 
inca, Garcilaso 'viveu quase 
só na Espanha. Poucos anos 
antes de morrer, ordenou-se 
padre. E é como sacerdote 
que escreve e publica seus 
livros. Em 1605 publicou “La 
Flórida”, que conta a expe
dição de Hernando de Soto 
para aquela terra. Escreveu 
também dois volumes de 
“Comentários Reales” (o pri
meiro publicado em 1609, e 
o segundo, postumamente, 
em 1616). Esses “Comentá
rios” descrevem sua in
fância entre os incas e as 
lutas contra os espanhóis 
conquistadores. A cultura hu- 
manística de Garcilaso e sua 
visão serena e imparcial de 
historiador dão às suas crô
nicas — escritas em estilo 
fluente e poético — alto va
lor documentário.

Gardel (Carlos)

Compositor e cantor argen
tino de origem francesa (Tou- 
louse, França, 1890 — Me- 
dellín, Colômbia, 1935). Há 
diversas versões sobre sua 
vida; a mais aceita afirma 
que ele nasceu em Toulouse, 
na França, e que seu ver
dadeiro nome era Cár- 
los Gardez. Sua mãe, uma 
lavadeira, teria imigrado pa
ra a Argentina em 1890. A 
crer nessa versão, Gardel 
escondia sua origem para 
evitar a convocação pelo 
Exército francês para a Pri
meira Guerra Mundial. Te
ria conseguido naturalizar-se 
argentino em 1927, usando 
uma falsa certidão (que afir
mava ter Carlos Gardel nas
cido em Tacuarembo, Uru
guai). Gravou mais de no- 
vecentas canções (tangos e 
músicas folclóricas argenti
nas). Entre suas interpreta
ções mais famosas estão:

Gama, Luís Gonzaga 
Pinto da —  
Gardel, Carlos



“El Dia que me Quieras”, 
“Mano a Mano” e “Mi Bue
nos Aires Querido”. Foi tam
bém artista cinematográfico: 
participou de mais de dez 
filmes, entre os quais “Me
lodias de Arrabal” (1932) e 
“El Dia que me Quieras” 
(1935). Foi uma das figuras 
mais populares da gravação 
e o maior expoente e difu
sor do tango. -

Gardner (Erle Stanley)

Escritor norte-americano 
(Malden, Massachusetts, 1889
— Califórnia, 1970). Teve 
uma juventude aventurosa: 
foi mineiro, boxeador, em
pregado de fazenda, estudan
te de lei, etc. Quando suas 
primeiras histórias policiais 
alcançaram sucesso, viajou 
por toda a Europa, Oriente 
e América do Sul. Alcançou 
fama mundial e suas obras 
foram traduzidas para diver
sas línguas. Criou uma per
sonagem que se tornou mui
to conhecida: o advogado- 
detetive Perry Mason e ou
tra, o District Attorney Dou
glas Seby (indicado com as 
famosas iniciais D.A.). Entre 
suas obras: “The Case of 
the Velvet Claws” (“O Caso 
das Garras de Veludo”, 
1932), ‘The Case of the 
Curious Bride” (“O Caso da 
Noiva Curiosa”, 1935), “The 
Case of the Dangerous Do- 
wager” (“O Caso da Viúva 
Perigosa”, 1937), e inúmeras 
outras. Uma pesquisa de opi
nião sobre preferências do 
público colocou-o em pri
meiro lugar entre os escrito
res de sua categoria, antes, 
ainda, de Conan Doyle.

Garibaldi (Ana Maria 
Ribeiro da Silva, 

dita Anita)

Revolucionária brasileira 
(Morrinhos, na época muni
cípio de Laguna, SC, 1821
— perto de Ravenna, Itália,
1849). Com catorze anos, 
viu-se obrigada a casar com 
o sapateiro Manuel Duarte 
Aguiar (que morreria na 
Guerra dos Farrapos), bem 
mais velho do que ela. Po
rém, ao encontrar Giuseppe 
Garibaldi (então lutando nas 
tropas revolucionárias far
roupilhas), apaixonou-se por 
ele, deixando o marido para 
segui-lo. Participou brava
mente das batalhas pela Re
pública Juliana, que já co
meçava a perder as forças. 
Anita ajudou Garibaldi a in
cendiar os navios antes de 
iniciarem a retirada por terra. 
Esta se deu em janeiro de 
1840. Anita, presa na bata
lha das Forquilhas, pediu

permissão ao comandante 
para procurar seu amante 
entre os mortos. Mas Giu
seppe Garibaldi não estava 
morto e, à noite, Anita fu
giu. Após oito dias de pro
cura, chegou a Vacaria (Rio 
Grande do Sul), onde reu
niu-se novamente a Garibaldi. 
Mesmo depois do nascimen
to de seu primeiro filho, 
Menotti, Anita não deixou 
de lutar ao lado do amante. 
Em 1842, Garibaldi foi des
ligado de seus deveres para 
com as armas farroupilhas. 
Seguiu então, com a família, 
para Montevidéu, onde ca
sou-se com Anita e começou 
a lutar, pelo Uruguai, con
tra o ditador paraguaio Ro
sas. Anita passou cinco anos 
naquele país e teve mais dois 
filhos. Antecipando-se ao 
marido, foi para a Itália com 
os filhos, sendo recebida fes
tivamente em Gênova. Pou
co depois Garibaldi uniu-se 
a ela e iniciou sua luta pela 
unificação italiana: Anita 
lutou a seu lado, continuando 
a demonstrar enorme cora
gem e bravura em diversas 
ocasiões. Apesar de grávida, 
participou do combate de 
Livorno. Ferida, participa da 
retirada, para ela particular
mente penosa. E, cansada, 
com febre alta e muito fraca, 
morre nos braços de Gari
baldi. Recebeu por seus fei
tos o cognome “heroína de 
dois mundos”.

Garibaldi (Giuseppe)

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

Garland (Francis Gumm, 
dita Judy)

Cantora e atriz cinematográ
fica norte-americana (Grand 
Rapids, 1922 — Londres, 
1969). Levada pelos pais — 
atores de teatro de varieda
des —, pisou no palco pela 
primeira vez aos dois anos de

idade, com uma canção de 
natal. Aliás, toda a infância 
de Judy foi prejudicada pela 
atividade teatral a que seus 
pais a obrigavam. Juntamen
te com suas duas irmãs, ela 
participava de apresentações 
através de todo o país. 
Assim, adquiriu muito cedo 
um forte complexo de infe
rioridade, pois cantar 
profissionalmente em festi- 
nhas não era bem visto pe
las conservadoras famílias 
norte-americanas. Quando a 
família resolveu mudar-se 
para Hollywood, Judy viu-se 
arrastada pela mãe de estú
dio em estúdio, até iniciar 
uma carreira artística que ela 
própria não queria. Aceita 
pela Metro Goldwyn Mayer, 
estreou seu primeiro filme, 
“Loucuras de Estudantes” 
(“Pigskin Parade”, 1936), 
cantando e dançando. Ficou 
então conhecida como “a 
garota prodígio n.° 1”. Dois 
anos depois, estreou “A Me
lodia da Broadway”, e, em 
1939, “O Mágico de Oz”. 
Neste filme — no qual imor
talizou a música “Over the 
Rainbow” —, Judy Garland 
consagrou-se como atriz e 
cantora, recebendo o Oscar. 
A imagem da “garotinha” 
fizera tanto sucesso, que Ju
dy — já com dezessete anos
— se via obrigada, pela mãe, 
a usar tranças. Seguiram-se 
4íO Ponteiro da Saudade”, 
‘‘Encontre-me em St. Louis”, 
“O Pirata”. Foi então que 
se habituou ao uso de dro
gas: calmantes para dormir, 
anfetaminas para enfrentar o 
trabalho. E, à noite, novos 
soporíferos. A mãe de Judy 
a convencera de que o sus
tento da família dependia de 
seu êxito. Esse tipo de pres
são, que se manifestava des
de a adolescência, fez com 
que ela muito cedo necessi
tasse de ajuda psiquiátrica. 
Em 1950, foi sumariamente 
despedida da Metro. E, por 
algum tempo, ninguém sen
tiu sua falta. Em 1954, po
rém, a Warner Brothers deu- 
lhe nova chance: produziu 
“Nasce uma Estrela”, consi
derado seu melhor filme, 
cuja interpretação lhe vale
ria outro Oscar. Parecia que 
Judy Garland renascera, mas, 
devido a outra fase de de
pressão, afastou-se novamen
te, caindo no quase esque
cimento. Reapareceu na dé
cada de 60: “Julgamento em 
Nuremberg”, “A Child is 
Waiting” (“Uma Criança Es
pera”). E, em Londres, fil
mou seu último grande su
cesso, “Na Glória, a Amar
gura”. Seus espetáculos ao 
vivo nos teatros Paladium e 
Palace mais pareciam reu-



niões de seitas fanáticas: 
Judy fazia com que o públi
co chorasse, aplaudisse de 
pé e sentisse profundamente 
suas interpretações. Morreu 
devido a excesso de barbi
túricos, após duas tentativas 
frustradas de suicídio. Ao 
lado da glória que Judy Gar- 
land conheceu na tela e nos 
palcos, inúmeras internações 
devidas a distúrbios nervosos, 
uma infinidade de batalhas 
judiciais, cinco casamentos, 
divórcios tumultuados e in
finitas bebedeiras marcaram 
a vida de Francis Gumm 
Garland.

Garnier (Charles)

Arquiteto francês (Paris, 
1825 — id., 1898). Aluno da 
Escola de Belas-Artes, ven
cedor do grande prêmio de 
Roma com 23 anos, Garnier 
retornou para Paris após uma 
viagem de cinco anos que 
lhe permitira familiarizar-se 
com a Itália, Grécia e Orien
te Próximo. Sua ambição era 
assimilar todas as tradições 
mediterrâneas e fundi-las nu
ma só. Venceu um concurso 
feito por Napoleão III em 
1860 para a construção de 
uma grande Ópera em Paris: 
essa obra colossal, celebriza
da e imitada em todo o 
mundo, é um marco da ar
quitetura do século XIX. Ini
ciado em 1862, o teatro da 
Ópera só foi terminado em 
1875. De temperamento bar
roco, seu autor se deixou le
var pela imaginação e por 
seu gosto pelo fausto (que 
estava de acordo com o do 
regime imperial). Contudo, 
não sacrificou aos ornamen
tos a concepção lógica que 
o edifício exigia. A decora
ção, exuberante, usa mate
riais policromados e grande 
quantidade de estatuária, tan
to externa como internamen
te. Foi também o construtor 
do Cassino de Montecarlo, 
do Observatório de Nice, do 
Teatro Marigny de Paris, e 
outras. Entre suas constru
ções mais sóbrias merecem 
destaque a “villa” Bordighera 
e alguns edifícios que foram 
construídos na Riviera ita
liana.

Garnier (Robert)

Poeta trágico francês (La 
Ferté-Bernard, Sarthe, 1544 
ou 1545 — Le Mans, 1590). 
Estudou direito em Toulouse, 
onde, em 1565, compôs sua 
primeira coletânea de versos: 
“Lamentações Amorosas”. 
Advogado do Parlamento de 
Paris em 1567, compôs “Hi
no à Monarquia” e “Porcie” 
(1568). Tenente geral do tri

bunal de Le Mans, foi a se
guir nomeado por Henrique 
IV para o Grande Conselho. 
Inspirado nos modelos clás
sicos (como Sêneca, Sófocles, 
Eurípedes, e outros), escre
veu sete tragédias, entre as 
quais “Hypolyte” (1573), 
“Cornélie” (1574), “Antigo
ne” (1580), “Os Judeus” 
(1583), e uma tragicomédia, 
“Bradamante” (1582). Cató
lico austero e monarquista 
fervoroso, Garnier colocou 
em todas as suas obras ensi
namentos morais, patrióticos e 
religiosos, quase sempre ime- 
diatistas. Garnier foi o pre
cursor direto do estilo ora
tório e nobre da tragédia 
francesa, mas lhe faltava o 
sentido de ação dramática. 
Suas “Obras”, reunidas a 
partir de 1585, foram reim
pressas diversas vezes no 
século XVII.

Garnier (Tony)

Arquiteto francês (Lyon, 
1869 — La Bédoule, 1948). 
Iniciou sua carreira com o 
estudo da Cidade Industrial 
(1901/04). Nesse projeto, ele 
formulou alguns princípios 
que determinariam a orienta
ção do pensamento urbanís
tico moderno, além de apre
sentar grande número de 
proposições concretas para a 
solução de problemas refe
rentes à construção das cida
des modernas. Garnier con
cebeu o conjunto de um or
ganismo urbano (sem quar
téis nem igrejas) capaz de 
satisfazer todas as necessida
des do homem da idade in
dustrial. Usando de audácia 
desconhecida na época, pla
nejou edifícios em cimento 
armado, material que até en
tão só fora usado em algu
mas construções industriais. 
Imaginou um conjunto de 
formas funcionais que se 
tornaram traços clássicos da 
arquitetura do século XX: 
pilotis, estruturas metálicas, 
etc. Grande importância ti
veram também a disposição 
dos edifícios e a articulação 
dos diversos setores da ci
dade: bairros regulados hi- 
giênicamente, com espaços 
verdes, ruas reservadas aos 
pedestres, terrenos para es
portes em profusão e um 
centro social (idéia nova na 
época). Unindo-se ao prefei
to de Lyon, aplicou esses 
conceitos praticamente cons
truindo nessa cidade: mata
douro de la Mouche (1900/ 
13), o estádio olímpico (obra- 
prima do cimento armado, 
1913/16), o hospital de 
Grange-Blanche (1915/30), o 
bairro Estados Unidos (1928/ 
35), etc.

Garoto (Aníbal Augusto 
Sardinha, dito)

Compositor brasileiro (São 
Paulo, SP, 1915 — Rio de 
Janeiro, GB, 1955). Desde 
sua infância demonstrou uma 
inclinação musical fora do 
comum. Tocava de ouvido 
diversos instrumentos: violão, 
cavaquinho, violino e bando
lim. Mas foi somente aos 
treze anos que iniciou seus 
estudos de música. Mais tar
de freqüentou, no Conserva
tório Brasileiro de Música do 
Rio de Janeiro, o curso livre 
de piano e composição. Suas 
composições fizeram grande 
sucesso — é o caso de “Es
tranho Amor”, “São Paulo 
Quatrocentão”, “Meu Cora
ção”, “Desvairada”, “Com
promisso para as 10”, “Ciga
no no Baião”, “Duas Contas” 
e “Paulistinha Dengosa”. 
Compôs também músicas 
eruditas, entre as quais “Vi
vo Sonhando”, “Gente Hu
milde”, “Improviso”, “In
quietação”, “Estudos”, “Pe
queno Concertista” e “Vol
tarei”. Foi também excelente 
virtuose do violão, chegando 
a dar inúmeros recitais. Par
ticipou do Bando da Lua 
quando este acompanhou 
Cármen Miranda aos EUA.

Garrick (David)

Ator, empresário e drama
turgo inglês (Hereford, 1717
— Londres, 1779). Debutou 
como profissional em Lon
dres, com 24 anos de idade
— inicialmente num papel 
secundário, mas logo depois 
como protagonista de “Ri
cardo III”, de Shakespeare. 
O sucesso, que não o aban
donou durante toda sua car
reira, foi enorme e imediato 
tanto em papéis trágicos co
mo cômicos: já na época de 
sua estréia interpretou dezoi
to papéis diferentes. Notabi
lizou-se, assim, pela interpre
tação de personagens shakes-
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pearianos. Desde o início de 
sua carreira de ator, Garrick 
deixou de lado a declama- 
ção enfática usada na sua 
época, mostrando-se um ator 
sóbrio, controlado no gesto 
e nas palavras. Também co
mo empresário saiu-se muito 
bem: alugou o teatro Drury 
Lane por 28 anos e soube 
dirigi-lo sabiamente. Durante 
esse período, a casa de es
petáculos conheceu seu má
ximo esplendor; soube en
frentar a concorrência dos 
outros teatros (especialmente 
do Covent Garden), preven
do a mudança no gosto do 
público e moldando-se a ele 
na época certa. Garrick foi 
um estudioso de Shakespeare 
e deve-se a ele a renovação 
das encenações shakespearia- 
nas, com textos menos muti
lados do que era usual na 
época. A comédia mais im
portante de Garrick — “O 
Casamento Clandestino” 
(“The Clandestine Marriage”, 
1766) — foi escrita em cola
boração com George Colman.

Gassendi (Pierre)

Filósofo e matemático fran
cês (Champtercier, perto de 
Digne, 1592 — Paris, 1655). 
Precoce, obteve aos dezesseis 
anos uma cadeira de retórica 
em Digne. Em 1617, recém- 
ordenado padre, obteve uma 
cadeira de filosofia na Uni
versidade de Aix. Em 1623 
foi nomeado prepósito da 
Catedral de Digne è pôde 
dedicar-se aos estudos cien
tíficos. Viajou para Flandres 
e Holanda (1628/31), mas 
morou sobretudo em Paris, 
onde foi nomeado, em 1645, 
professor de matemática no 
Colégio de França. Tratou 
sobre: a polêmica contra a 
metafísica escolástica e con

tra a nova filosofia car
tesiana; o esboço de uma 
teoria da razão empírica; a 
definição dos deveres da 
“seientia experimentalis”; a 
construção de uma filosofia 
atomista, baseada nas leis do 
movimento; a sugestão de 
uma ética baseada na incli
nação natural do prazer. Ata
cou sobretudo a doutrina das 
idéias inatas e esforçou-se 
por demonstrar que todas as 
idéias vêm dos sentidos. Em 
sua primeira obra, “Exerci- 
tationes Paradoxicae Adver- 
sus Aristoteleos” (1624), cri
ticou a filosofia oficial da 
época, imposta pelo ensino e 
pela tradição, o que lhe acar
retou inúmeros inimigos. 
Grande parte de sua obra foi 
dedicada a combater o dog
matismo dos que pretendiam 
possuir o conhecimento de
finitivo das essências eternas 
da realidade. Defendeu, em 
contrapartida, a atitude em
pírica. A experiência seria o 
único método adequado de 
conhecimento. Durante mui
tos anos Gassendi fez pes
quisas de astronomia (sobre 
paralelos, sobre a formula
ção do princípio de inércia, 
etc.), que publicou em “Com- 
mentaria de Rebus Coelesti- 
bus’\  Ele encontrara no epi
curismo uma lógica e uma 
teoria do conhecimento ca
pazes de substituir a lógica 
e a psicologia aristotélica e 
de estabelecer uma relação 
positiva entre a mente e as 
coisas. Através desse encon
tro de Gassendi com o epi
curismo se define seu em
pirismo. A ciência deveria 
deixar de julgar-se “necessá
ria” para restringir-se ao ve
rossímil, ao provável; deveria 
renunciar à contemplação das 
essências eternas para vol
tar-se para a realidade dos 
fenômenos. A filosofia au
têntica, para Gassendi, era 
o conhecimento hipotético e 
experimental, por sua natu
reza relativa, histórica e pro
gressiva. Os princípios me
tafísicos não são importantes 
para a ciência física. O mun
do metafísico, contudo, não é 
negado pelo filósofo — apenas 
separa-se do mundo físico.

Gaudi y Cornet (Antoni)

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

Gauguin (Paul)

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

Gauss (Cari Friedrich)

Físico, matemático e astrô
nomo alemão (Brunswick,

1777 — Gôttingen, 1855), 
cognominado “príncipe dos 
matemáticos”. Aprendeu a 
ler e a escrever com apenas 
três anos de idade e ainda 
na escola elementar deu pro
vas de uma precoce e im
pressionante capacidade pa
ra as matemáticas. Enfrentou 
dificuldades financeiras até 
ser apresentado ao duque de 
Brunswick. Este, percebendo 
a grande inteligência do jo
vem, decidiu custear-lhe os 
estudos. Gauss aprendeu tam
bém grego e latim e, quando 
teve que escolher a orienta
ção de seus estudos, ficou 
indeciso entre a filologia e 
as matemáticas. Mas, em 
1796, decidiu-se pelas mate
máticas, animado por ter 
descoberto como construir o 
lado do polígono de dezesse
te lados com o compasso; 
não abandonou, porém, o es
tudo das línguas. Publicou 
cerca de 155 volumes sobre 
seus estudos matemáticos. 
Em diversos períodos de sua 
existência, ocupou-se de di
ferentes disciplinas, dando 
sua contribuição a cada uma 
delas. No campo da aritmé
tica e da álgebra, descobriu 
que toda equação algébrica 
possui pelo menos uma raiz. 
Formulou, ainda, a teoria da 
divisibilidade dos números. 
Na área da astronomia, de
dicou-se ao estudo de corpos 
celestes de forma não-esfé- 
rica, à aplicação do método 
dos mínimos quadrados no 
cálculo das órbitas dos pla
netas. À área da geometria 
pertence o estudo das super
fícies do espaço, do conceito 
de curvatura total e das ma
neiras de representar a su
perfície no plano. No campo 
da matemática física, estudou 
o problema da forma que 
toma um corpo fluido nc 
estado de equilíbrio, quando 
solicitado por forças exter
nas; pesquisou sobre o mag
netismo terrestre, sobre a 
teoria da propagação das on
das luminosas. Dedicou-se, 
no fim da vida, ao estudo da 
generalização das representa
ções geodésicas. Gauss dei
xou um diário que surpreen
deu o mundo, pois demons
trava que inúmeras invenções 
atribuídas a outros lhe per
tenciam. Isso foi uma decor
rência de nunca se preocupai 
com a reivindicação de suas 
invenções. O que realmente 
lhe interessava era a teoria, 
deixando para outros o tra
balho de aprofundar as pes
quisas. Algumas de suas in
venções foram: o telégrafo 
óptico, o telégrafo com fio 
e o magnetômetro (para me
dir a intensidade do campo 
magnético).



Gautier (Théophile)

Escritor francês (Tarbes,
1811 — N euilly-sur-Seine, 
1872). Mudou-se ainda jovem 
para Paris onde tentou a 
pintura. Mas, influenciado 
por Vítor Hugo, dedicou-se 
à literatura, travando conhe
cimento com os poetas ro
mânticos. Vestindo sempre 
um colete vermelho e calças 
verdes, tornou-se personagem 
conhecido antes mesmo de 
sê-lo como escritor. Em 1830 
publicou suas primeiras “Poe
sias”, nas quais demonstra 
sua habilidade na descrição 
precisa e colorida de objetos 
e paisagens. No prefácio de 
“Mademoiselle de Maupin”
(1835), afirma sua posição 
estética, seu culto da arte pe
la arte, seu desdém pela mo
ral, sustentando a tese de que 
arte e moral nada têm em 
comum. Aos poucos, afasta- 
se de seus amigos românti
cos. Nessa época, devido a 
necessidades econômicas, te
ve de sujeitar-se ao trabalho 
de crítico dramático, literá
rio e artístico de “La Pres
se” e, depois, do “Monitor”. 
Ao contrário de outros ro
mânticos, Gautier não se ma
nifestou ativamente em polí
tica. Suà obra compreende 
coletâneas de poesias, entre 
as quais “Émaux et Camées”
(1852) — que teria grande 
influência em Baudelaire, 
Banville e os poetas da esco
la parnasiana —; romances, 
“O Romance da Múmia”
(1858), “O Capitão Fracasso” 
(1863); obras de crítica; diá
rios de viagens; e o poema 
“L’Art”, uma das obras mais 
características de Gautier, 
onde proclama o valor abso
luto da profissão de artista, 
a necessidade, para o poeta, 
de aceitar as dificuldades da 
técnica, sugerindo a idéia do 
jogo sutil das imagens e a 
utilização delicada dos recur
sos da linguagem.

Gay (John)

Poeta inglês (Barnstaple, De- 
vonshire, 1685 — Londres, 
1732). Aprendiz de um fabri
cante de sedas, abandonou 
essa profissão em 1706 para 
dedicar-se às letras. Soube 
conquistar a proteção de per
sonalidades importantes: em
1713 — ano em que publicou 
“Esportes Rurais” — tornou- 
se secretário da viúva do du
que de Monmouth; foi pro
tegido também pelo conde de 
Burlington e por William 
Pulteney, futuro duque de 
Bath. Graças à amizade e ao 
apoio de escritores famosos, 
como Alexander Pope e Jo- 
nathan Swift, conseguiu um 
emprego na administração 
pública. O espírito de fanta
sia domina toda sua obra; 
em “A Semana do Pastor”, 
observa minuciosamente os 
detalhes da vida campestre; 
em “Trivia ou a Arte de Pas
sear pelas Ruas de Londres”, 
descreve com fantasia alguns 
aspectos da vida londrina. 
Escreveu ainda “Cartas a 
uma Senhora”, “Fábulas”. 
Entre suas comédias leves 
destaca-se “Como se Chama 
Isso?” (1717). A farsa trági
ca “Três Horas após o Casa
mento” (1717) foi escrita em 
colaboração com Pope e John 
Arbuthnot. Sua obra-prima é 
o livreto “A ópera dos Men
digos” (1728), paródia do 
teatro sentimental e da ópera 
italiana. Sua obra seguinte, 
“Polly” (1729), foi proibida 
por ofender Robert Walpole e 
só pôde ser representada em 
1777 — antes disso, porém, 
foi editada, obtendo grande 
sucesso.

Gay-Lussac
(Joseph-Louis)

Físico e químico francês 
(St.-Leonard-le-Noblet, perto 
de Limoges, 1778 — Paris, 
1850). Aluno de Claude Ber- 
thollet na Escola Politécnica,

tornou-se professor de física 
(1809) da Sorbonne e, pouco 
depois, do Jardin des Plantes. 
Em 1804, fez duas ascensões 
com balão: durante a primei
ra, acompanhado de Jean B. 
Biot, atingiu 4 000 metros; na 
segunda, sozinho, chegou a 
7 016 metros. Conseguiu, 
assim, reunir dados impor
tantes para seus estudos da 
atmosfera e do magnetismo 
terrestre. Em 1804 conheceu 
Alexander von Humboldt, do 
qual se tornou grande amigo. 
Juntos empreenderam uma 
viagem científica pela Itália 
e Alemanha. Em 1806, Gay- 
Lussac retornou à França 
para apresentar sua candida
tura à Academia das Ciên
cias. No ano seguinte, tor
nou-se membro fundador da 
Academia d’Arcueil. Suas 
pesquisas sobre gases permi
tiram-lhe enunciar as leis que 
levam seu nome. A primeira, 
publicada em 1802, relacio
na-se com a expansão dos 
gases sob efeito do calor; a 
segunda, era 1808, sobre as 
relações de volumes nas com
binações de gases. Gay-Lus
sac dedicou-se a diversos ra
mos da química. Estudou os 
halogêneos, os compostos do 
fósforo, os metais alcalinos 
e seus sais. Descobriu, ao 
mesmo tempo que Humphry 
Davy, o boro. Em colabora
ção com Louis Thénard, es
tudou o cloro e o ácido clo
rídrico. Baseado na descober
ta do iodo por Bernard Cour- 
tois, Gay-Lussac constatou 
que sua natureza é elementar 
e preparou diversos deriva
dos. Descobriu o radical cia- 
nogênio e os cianetos. Con
tribuiu também para o desen
volvimento da teoria dos ra
dicais na química orgânica, 
observando que o radical cia- 
nogênio (—CN) age como 
um elemento semelhante ao 
cloro e contribui para o co
nhecimento dos processos de 
substituição. Foi Gay-Lussac 
quem introduziu na química 
analítica os métodos volumé
tricos. Inventou o alcoômetro 
que leva seu nome, construiu 
um barômetro transportável 
e deu aos instrumentos cien
tíficos uma precisão até en
tão não utilizada.

Gazali (Aire Hamid 
Muhammad al-)

Filósofo, teólogo, jurista e 
místico árabe (Tus, nordeste 
da Pérsia, 1058 — id., 1112), 
cognominado “a prova (viva) 
do Islã”. Estudou em Naisa- 
bur com o teólogo e jurista 
al-Djuwaini. Gazali teve o 
mesmo tipo de formação que 
seu mestre e manifestou agu-
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do espírito crítico, que o 
orientou para o ceticismo. 
Em seu opúsculo autobiográ
fico “O Libertador do Erro”, 
expôs suas experiências so
bre a validade do método es
peculativo na teologia e tam
bém os argumentos em favor 
da possibilidade de uma de
monstração racional da fé. 
Encontrou uma saída para 
seu ceticismo na contempla
ção interior, na “vida do co
ração”, à qual dedicou (a 
partir de 1095) toda sua exis
tência. No mesmo ano aban
donou sua cadeira na escola 
religiosa superior Nizamuja, 
de Bagdá, para tornar-se pe
regrino. Visitou então Me
ca e escreveu sua obra mais 
importante, “A Restauração 
dos Conhecimentos Religio
sos”. Após dez anos de reti
ro absoluto, voltou ao ensino 
por pouco tempo, retirando- 
se definitivamente para sua 
cidade natal. Dedicou-se até 
a morte à piedade e ao ensi
no particular, rodeado por 
discípulos fiéis. A obra de 
al-Gazali representa sobretu
do uma tentativa de conciliar 
a teologia positiva e a vida 
do sentimento que se expressa 
na mística. Seu pensamento 
tem sido visto como uma rea
ção à racionalização operada 
por filósofos árabes — como 
Avicena — nas idéias religio
sas. Uma de suas obras re
cebeu justamente o nome de 
“Destruição dos Filósofos”. 
Introduziu no pensamento 
islâmico as formas da dialé
tica grega.

Geiger (Hans)

Físico alemão (Neustadt, 
1882 — Potsdam, 1945). De 
1906 a 1912 trabalhou, na 
Inglaterra, no laboratório di
rigido pelo físico Ernest Ru
therford. Em 1911 observou, 
juntamente com Marsden, o 
desvio repentino de algumas 
partículas alfa que golpea
vam uma fina lâmina metá
lica. Esse fenômeno foi a 
base experimental do modelo 
atômico planetário de Ru
therford. Foi professor suces
sivamente em Kiel, Mônaco, 
e, a partir de 1929, diretor 
do Instituto Físico de Tubin
gen. Dedicou-se ao estudo da 
radiatividade, especialmente 
das partículas alfa. Idealizou 
um aparelho, conhecido co
mo “contador Geiger”, para 
a contagem das partículas 
alfa e beta, que teve grande 
importância nos estudos de 
física atômica.

Gengis Khan

V. Gengis Khan, Enciclopé
dia Abril (Vol. V).

Genovesi (Antonio)

Escritor e economista italia
no (Castiglione, perto de Sa- 
lerno, 1712 — Nápoles, 
1769). Estudou direito canô
nico e teologia, sendo orde
nado sacerdote em 1736. A 
partir de 1738, foi aluno de 
Giambattista Vico, em Nápo
les. A seguir, organizou um 
curso de filosofia moral que 
lhe valeu o favor do prefeito 
de estudos, Celestino Galia- 
ni. Este lhe confiou a cadeira 
de metafísica da Universidade 
de Nápoles. Quatro anos 
depois, ensinou também ética. 
Em 1743, publicou a primei
ra parte de “Elementos de 
Metafísica”, seguida (1748) 
de um “Apêndice à Metafí
sica”, obra que lhe causou 
inúmeros inimigos nos meios 
literários e eclesiásticos. O 
Cardeal Spinelli conseguiu 
que fossem declaradas heré
ticas catorze proposições de 
seus “Elementos de Teolo
gia”. Em conseqüência disso, 
foi recusada a Genovesi a ca
deira de teologia que ele am
bicionava. Decepcionado, re
solveu abandonar a filosofia. 
Nesta época, tornou-se ami
go do físico e economista 
Bartolomeu Intieri, e essa 
amizade levou-o a dedicar-se 
exclusivamente ao estudo das 
questões econômicas. Em 
1753, publicou tratados de 
agricultura que tiveram gran
de repercussão. Tanto que 
Carlos III de Bourbon criou 
a primeira cadeira européia 
de comércio e mecânica para 
Genovesi (1754). Para afir
mar mais claramente seu 
espírito antiacademico, escre
veu “Discurso sobre os Ver
dadeiros Fins das Letras e 
Ciências”, que propunha a 
introdução do ensino em 
língua italiana. Suas obras 
mais importantes são: “Ló
gica para os Jovens” e “Do 
Ensino do Comércio”, consi
derada uma das melhores 
obras deste assunto do século 
XVIII. Em 1767 foi encar
regado de redigir um projeto 
de reforma do ensino.

Genserico

Primeiro rei vândalo da Áfri
ca (?,428-?, 477). Sucedeu ao 
seu irmão Gunderico no tro
no espanhol. Em 429, cha
mado da Espanha para a 
África pelo governador ro
mano daquele país, o Conde 
Bonifácio (que se revoltara 
contra o Imperador Valenti- 
niano III), Genserico avan
çou rapidamente para a Nu- 
mídia. Bonifácio, porém, mu
dara de idéia e voltou-se con
tra Genserico, defendendo-se 
vitoriosamente em Hipone

(431). Em 439, contudo, Gen
serico tomou Cartago, sitian
do o reino e obrigando o 
imperador a reconhecê-lo se
nhor da África (442). Esta
beleceu uma separação defi
nitiva entre conquistadores 
vândalos e romanos sub
metidos, adotando uma polí
tica de expropriação e redu
zindo os romanos à condição 
de colonos. Adepto do aria
nismo, perseguiu os católicos 
e exilou inúmeros padres. 
Após o assassinato de Valen- 
tiniano III, Genserico foi cha
mado à Itália pela viúva do 
imperador para que sua mor
te fosse vingada. Genserico 
partiu imediatamente, tomou 
Roma (455) e saqueou-a por 
catorze dias. Devastou o Pe- 
loponeso, o Êpiro, a Dalmá- 
cia e a ístria. Entre os inú
meros prisioneiros que fez es
tava Eudoxia, que seria obri
gada a casar-se com Hune- 
rico, herdeiro de Genserico. 
Em 476, Genserico fez reco
nhecer pelo Império do 
Oriente sua autoridade sobre 
a África, Córsega, Sardenha, 
Sicília e Baleares.

Gentile (Giovanni)

Filósofo italiano (Castelve- 
trano, Sicília, 1875 — Flo
rença, 1944). Após estudos 
de filosofia, dedicou-se ao 
ensino e, a partir de 1906, era 
professor universitário. Neste 
mesmo ano passou a colabo
rar com Benedetto Croce 
(que acabara de fundar “La 
Critica”). Professor de histó
ria da filosofia em Palermo 
(1906/14) e Pisa (1914/17), 
transferiu-se para Roma em 
1917. Nessa capital, além de 
continuar suas atividades pe
dagógicas, passou a interes
sar-se por política. Desenvol
veu (especialmente em sua 
“Teoria Geral do Espírito 
como Ato Puro”, 1916) um 
“idealismo atualista”, que 
pretendia superar dialetica- 
mente todas as oposições, 
sem suprimi-las, propondo-se



como uma dialética do “pen
samento pensante” e não ape
nas do “pensamento pensa
do”. Nessa filosofia acredi
tou ver a realização histórica 
do fascismo. Ministro da Ins
trução Pública (1922/25) no 
governo de Mussolini, foi o 
autor de importante reforma 
do ensino. Membro do gran
de conselho fascista, perma
neceu fiel a Mussolini, até 
que foi assassinado por “par- 
tigiani” (membros da resistên
cia italiana antifascista). Ou
tras obras do autor são: “A 
Reforma da Dialética Hege- 
liana” (1913), “Teoria Geral 
do Espírito” (1916), “Siste
ma de Lógica como Teoria 
do Conhecimento” (dois vo
lumes, 1917/23) e “O Pensa
mento Italiano do Renasci
mento” (1940).

Gentileschi (Orazio Lomi)

Pintor italiano (Pisa, c. 1565
— Londres, 1647?). Traba
lhou inicialmente em Roma, 
depois em Gênova e na Fran
ça, estabelecendo-se finalmen
te em Londres, onde foi pin
tor da corte. De sua primeira 
fase — influenciada por Ca- 
ravaggio — estão “Davi e 
Golias” e “Santa Cecília”, 
que datam aproximadamente 
de 1610. Sua obra-prima, 
“Anunciação”, foi pintada 
em 1623. De 1624 são “A 
Tocadora de Alaúde” e “O 
Descanso durante a Fuga 
para o Egito” (do qual exis
tem cópias quase iguais no 
Louvre, no Museu de Viena 
e no Museu de Birmingham).

Geoffroy Saint-Hilaire 
(Étienne)

ÉÜâl

Naturalista francês (Étam- 
pes, 1772 — Paris, 1844). 
Seu pai desejava que ele fi
zesse a carreira eclesiástica, 
mas Geoffroy preferiu as 
ciências. Obteve o consenti
mento paterno para estudá- 
las, mas com a condição de

estudar direito ao mesmo 
tempo. Foi para Paris e, 
após ter-se bacharelado em 
direito, estudou medicina com 
Antoine François de Four- 
criy e Louis Daubeton. Reor
ganizou o Jardin des Plantes 
sob o nome de Museu de 
História Natural e tornou-se 
seu professor de zoologia. 
Em 1794 ofereceu sua cadei
ra a Georges Cuvier, cujos 
manuscritos o haviam en
tusiasmado. Pouco a pouco 
Cuvier tornou-se seu colabo
rador; juntos escreveram 
cinco memórias. Uma delas, 
sobre a classificação dos ma
míferos, apresenta a idéia da 
subordinação dos caracteres, 
na qual Cuvier fundou seu 
sistema zoológico. No artigo 
“História dos Makis ou Ma
cacos de Madagáscar” (1795), 
Geoffroy formulou pela pri
meira vez sua teoria da uni
dade da composição orgânica, 
que desenvolveria em todas 
suas obras posteriores. A na
tureza, ele observava, apre
senta um único plano de 
construção, que varia somen
te nas partes acessórias. Em 
1798 foi designado para inte
grar a expedição de Napoleão 
ao Egito. Quando da derrota 
das tropas napoleônicas em 
Alexandria (1801), Geoffroy 
foi um dos cientistas que se 
opuseram à exigência inglesa 
de que a coleção de material 
de pesquisa fosse entregue aos 
vencedores. Membro da Aca
demia de Ciências (1807), re
cebeu a Legião de Honra 
(1808). Participou de uma 
missão científica na Espanha 
e em Portugal e, em 1809, 
foi nomeado professor de 
zoologia na Sorbonne. Em 
1818 publicou a primeira par
te de sua “Filosofia Anatô
mica”. Em 1830, quando quis 
aplicar aos invertebrados suas 
teorias da unidade das estru
turas dos animais, encontrou 
em Cuvier um duro adversá
rio. Foi o início de uma dis
cussão que só terminaria 
com a morte de Cuvier
(1832) e que chamou a aten
ção de todos os cientistas da 
Europa. Em 1846, Geoffroy 
ficou cego e demitiu-se do 
Museu. Na Sorbonne, devido 
a insistências, permaneceu 
como titular até morrer. De
ve-se a Geoffroy uma clas
sificação que, em suas linhas 
gerais, é usada até hoje. Foi 
favorável à teoria evolucio- 
nista, apoiando-a com suas 
importantes descobertas, prin
cipalmente no campo da 
morfologia comparada.

George (Stefan)

V. George, Stefan, Enciclo
pédia Abril (Vol. VI).

Gérard (François)

Pintor francês (Roma, 1770
— Paris, 1837). Aluno de 
Louis David, recebeu graças 
a este uma encomenda de 
desenhos para ilustrar edi
ções de Virgílio e Racine. 
No Salão de 1795, expôs um 
quadro no estilo sentimental 
da época: “Bélisaire Levando 
uma Criança Ferida por uma 
Picada de Serpente”. Apesar 
do sucesso, o quadro não 
encontrou comprador: foi 
então que o arquiteto Isabey 
o comprou para ajudá-lo. 
Agradecido, Gérard pintou 
um retrato de Isabey com a 
filha. Decepcionado pelas 
críticas feitas ao quadro que 
enviara ao Salão de 1798 
(“Psique Recebendo o Primei
ro Beijo de Amor”), Gérard 
dedicou-se então ao retrato. 
Hábil diplomata, cortesão 
perfeito, conseguiu de Na
poleão a encomenda de todos 
os retratos oficiais de sua fa
mília, dos dignitários da Cor
te e, depois, príncipes e 
estrangeiros. Excelente nas 
silhuetas femininas, em 1802 
pintou uma retrato de “Mme. 
Récamier” (que estava des
contente com o retrato por 
demais fiel que David deixara 
inacabado). Após a queda de 
Napoleão, Gérard tornou-se 
o pintor oficial de Luís
XVIII.

Gerhardt (Paul)

Poeta alemão (Grãfenhaini- 
chen, 1607 — Lübben, 1676). 
Estudou teologia em Wittem- 
berg e, devido à Guerra dos 
Trinta Anos, só obteve uma 
paróquia em 1651. Tornou- 
se conhecido ao publicar seus 
primeiros “Cantos Litúrgi- 
cos”. Quando reiniciaram as 
lutas religiosas entre luteranos 
e calvinistas, recusou-se a se 
submeter à política eclesiás
tica. E sua independência 
moral levou-o a demitir-se. 
Quando em 1669 aceitou o 
encargo de uma paróquia, 
numa pequena cidade de Lu- 
sace, já era um homem aca
bado pelas tristezas causadas 
pela morte de três filhos e 
da esposa. Terminou seu mi
nistério dignamente, mas 
deixou de escrever. Influen
ciado pelo misticismo católi
co, foi o autor de 132 cânti
cos que constituem um ponto 
alto na lírica espiritual alemã 
do século XVIII.

Géricault (Théodore)

Pintor, desenhista e litógrafo 
francês (Ruão, 1791 — Paris, 
1824). Desde muito cedo de
monstrou seu amor pelo de
senho e pelos cavalos. Aban-
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donou o liceu (1808) para 
freqüentar o atelier de Carie 
Vernet e, dois anos depois, 
o de Gilles Guérin. Em 1812 
expôs no Salão anual a tela 
“Oficial de Caçadores da 
Guarda Imperial a Cavalo” 
(obra de 3 metros de altura, 
que impressionou pelo seu 
ardor e brio). No Salão de 
1814, porém, seu “Couraceiro 
Ferido” não foi bem aceito. 
Géricault tornou-se então 
(1814/15) mosqueteiro do 
Rei. Depois, devido a üm 
amor infeliz, viajou para a 
Itália, visitando Roma e Flo
rença. Em 1817 retornou pa
ra Paris. Na capital francesa, 
graças à sua amizade com 
um médico, pôde pintar ex
traordinários retratos de lou
cos da Salpêtrière. Desta 
época data o naufrágio da 
fragata “Medusa” nas costas 
do Senegal. Este acidente 
teve enorme repercussão, 
pois, devido à insuficiência 
de barcos salva-vidas, foi 
improvisada uma jangada na 
qual 1 150 pessoas buscaram 
salvação. E esta jangada foi 
palco de atos de antropofa
gia: quando localizada, doze 
dias depois, os sobreviventes 
eram apenas quinze. Géricault 
expôs no Salão de 1819 sua 
“Jangada da Medusa”, que 
levantou vivas controvérsias. 
De potência incomum, essa 
obra une à composição em 
pirâmide (herança dos clás
sicos) a veemência do bar
roco, graças a um audacioso 
claro-escuro que leva o obser
vador a oscilar entre o drama 
e a esperança.

Germânico (Júlio César)

General romano (Roma, 15 
a.C. — Epidafne, perto de 
Antioquia, 19 d.C.). Filho de 
Druso Nero e Antônia (so
brinha de Augusto), adotado 
por seu tio Tibério aos qua
tro anos. Casou-se (em cerca 
de 4 d.C.) com Agripina, neta 
de Augusto. Muito culto, de 
caráter nobre, gozava da con
fiança de Augusto e desde 
muito cedo foram-lhe confia
das missões importantes. Suas 
vitórias sobre os dálmatas e 
panonianos (7/9 d.C.) vale- 
ram-lhe honrarias e, em 12, 
foi nomeado cônsul. Depois 
da derrota de Varus, foi-lhe 
entregue, juntamente com Ti
bério, a guarda da fronteira 
do Reino. Quando da morte 
de Augusto (14), teve de su
focar uma rebelião de quatro 
legiões do Reno inferior, que 
queriam proclamá-lo impera
dor. Mas Tibério, o novo im
perador, passou a ver em Jú
lio César um perigoso rival. 
Pouco depois, Júlio voltou à 
guerra com os germanos:

venceu Armínio em Idistaviso 
(16), retomou as águias que 
o general romano Varus 
havia perdido no desastre de 
Teutoburg e rendeu honras 
fúnebres às vítimas dessa ba
talha. Suas façanhas, que 
tomaram a forma de uma 
destruição sistemática do 
país reconquistado, valeram- 
lhe o nome de Germânico. 
Mas Tibério, inquieto com 
sua popularidade, chamou-o 
para Roma, enviando-o a se
guir para o Oriente. Após ter 
pacificado a Armênia, à qual 
deu um rei, entrou em con
flito com o governador da 
Síria e confidente de Tibério, 
Cneius Calpúrnio Pison, ex- 
pulsou-o da província, mas 
morreu pouco depois, perto 
de Antioquia.

Gershwin (George)

Compositor norte-americano 
(Brooklyn, 1898 — Holly
wood, 1937). Aos dezoito 
anos, publicou sua primeira 
composição musical (uma 
canção popular) e, em 1919, 
sua primeira comédia musical 
“La, La, Lucille”. A fama 
chegou com sua música 
“Swanee”, da qual foram 
vendidos mais de 1 milhão 
de exemplares. Gershwin foi 
o primeiro compositor a fun
dir a música popular à clas- 
sica. Criou, portanto, uma 
arte tipicamente popular e 
nacional, levando em conside
ração tanto a realidade bran
ca de seu país quanto a ne
gra. Sua obra, ligada aos rit
mos negros (e não apenas 
ao jazz), abriu novos cami
nhos para a música america
na. Após sua morte, sua mú
sica conheceu cada vez mais 
sucesso. Algumas composi
ções de Gershwin foram: 
“Funny Face”, “Girl Crazy”, 
“Oh, Kay”, “Pardon my 
English”, “Treasure Girl”, 
“Rhapsody in Blue” (1924), 
“Um Americano em Paris”
(1928) e, sua obra-prima, 
“Porgy and Bess”.

Gerson (Jean Le ChaiÜer, 
dito Jean de)

Teólogo, pregador e escritor 
francês (Gerson, Ardennes, 
1365 — Lyon, 1429). A favor 
do papa de Avinhão, Bene
dito XIII, escreveu o trata
do “De Restitutione Obe- 
dientiae” (c. 1400). Partici
pou da embaixada que foi 
até esse papa para restabele
cimento da união (por meio 
de um acordo com seu rival, 
Gregório XII). Gerson apro
vou as decisões dos concílios 
de Pisa (1409) e de Roma 
(1412/13) e foi representante 
da Universidade de Paris, no
concílio de Constance..........
(1414/18). Apoiou a teoria da 
superioridade do concílio ge
ral sobre o papa. Proibido 
de retornar a Paris após o 
concílio, por motivos políti
cos, retirou-se para a abadia 
de Melk e, depois, para Lyon. 
Teólogo da organização da 
Igreja em “De Unitate Eccle- 
siae”, “De Auferibilitate Pa
pe ab Ecclesia”, etc., Ger
son foi também o autor de 
grande número de tratados 
espirituais. Em dois trata
dos (ambos de 1426), “De 
Modis Significandi Proposi- 
tiones Quinquagintae” e “De 
Concordia Metaphisicae cum 
Logica”, aproveita-se de sua 
experiência de mestre do en
sino para sublinhar e tentar 
resolver a crise do ensino uni
versitário. Insistiu que acima 
das lições dos homens há o 
ensinamento de Cristo e que 
acima das filosofias há a fé, 
a esperança e a caridade.

Gesell (Arnold)
Psicólogo norte-americano 
(Alma, Wisconsin, 1880 — 
New Haven, 1961). Foi pre
ceptor e depois diretor de 
uma escola de crianças-pro- 
blema. Em 1906, doutorou-se 
pela Stanley Hall em filosofia 
e, a seguir, em medicina, sen
do nomeado professor de hi
giene mental da escola de 
medicina da Universidade de 
Yale. Deve-se a ele o primei
ro método de observação sis
temática do desenvolvimento 
de crianças pequenas e de 
gêmeos idênticos submetidos 
a regimes diferentes. Introdu
ziu na psicologia, também, a 
idéia de maturação (série de 
transformações psicossomáti
cas que conduzem à maturi
dade). Preocupou-se ainda 
com o estudo do desenvolvi
mento aliado ao crescimento. 
Algumas obras de Gesell são: 
“A Criança Pequena na Ci
vilização Moderna”, “A 
Criança de 5 a 10 Anos” e 
“O Adolescente de 10 a 16 
Anos”.



Gesualdo (Cario)

Compositor italiano (Nápo
les, c. 1560 — id., 1613), 
príncipe de Venosa. Após 
assassinar sua mulher e o 
amante desta, Gesualdo pas
sou quatro anos em retiro 
voluntário. Depois disso, foi 
para Ferrara (1594), onde 
conquistou a estima da corte 
e casou-se com Eleonora 
d’Este. Autor de seis volu
mes de madrigais editados 
enquanto estava vivo, Ge
sualdo foi considerado por 
seus contemporâneos um 
grande músico. No século
XIX, porém, a crítica classi
ficou-o como pouco mais que 
um diletante. Isso porque o 
excesso de dissonâncias, o 
abuso do cromatismo, os ca
prichos harmônicos e as mo
dulações ousadas conferem 
à obra de Gesualdo uma to
nalidade mais apreciável mo
dernamente. Ele soube fundir 
admiravelmente a tradição 
polifônica com as novas as
pirações monódicas de sua 
época.

Gezelle (Guido)

Poeta belga de língua fla
menga (Bruges, 1830 — id., 
1899). Sua infância foi divi
dida entre um catolicismo 
rigoroso e uma contemplação 
mística da natureza. Ordena
do sacerdote em 1854, tor- 
nou-se professor do seminário 
de Roulers. Foi então que 
descobriu sua vocação poé
tica, compondo versos de 
circunstância, recitados tradi
cionalmente em Flandres 
(por ocasião de batismos, ca
samentos e outros aconteci
mentos importantes). Era 
uma poesia simples, geral
mente inspirada em hinos 
litúrgicos e textos do breviá
rio, como testemunham seus 
“Exercícios Poéticos”. Escre
veu também “Flores do Ce

mitério” (1858), pequenos 
versos dedicados a amigos 
mortos. Porém, em suas 
“Poesias, Canções e Orações” 
(1862), Gezelle liberta-se da 
poesia de circunstância e da 
inspiração exclusivamente li- 
túrgica. Seu estilo torna-se 
mais pessoal e independente, 
embora ainda preocupado 
com o combate ao pecado. 
Nessa época Gezelle foi obri
gado — não se sabe bem por 
que — a deixar o seminário. 
Transferiu-se para Bruges, 
onde foi s\ib-reitor do semi
nário inglês daquela cidade 
e, depois, vigário de uma pa
róquia. A partir de 1866, en
tregou toda sua produção 
literária a uma revista de 
língua flamenga: “Autour du 
Foyer”. Nas últimas obras de 
Gezelle, publicadas em 1893/ 
94 (“Guirlanda do Tempo”, 
“Colar de Rimas”), ele re
vela-se um poeta muito su
perior ao de 1860.

Ghiberti (Lorenzo)

Escultor, ourives e arquiteto 
italiano (Florença, 1378 — 
id., 1455). Em 1400, deixou 
Florença devido à peste, re
tornando no ano seguinte pa
ra concorrer à decoração das 
portas do Batistério (a pri
meira fora a de Andrea Pi- 
sano, terminada em 1336). 
Vencendo o concurso, foi-lhe 
encomendada (1403) a porta 
que levou vinte anos para 
terminar. Ghiberti, embora 
respeitando a obra anterior 
de Pisano, introduziu inova
ções na apresentação da 
perspectiva (era já o prenún
cio de uma ruptura com a 
tradição gótica). Tendo agra
dado, encomendaram-lhe 
(1425) a segunda porta, que 
terminou em 1452. Esta foi 
sua obra-prima e Michelan- 
gelo considerou-a digna de 
ser a “Porta do Paraíso”. Re
presenta a passagem entre a 
tradição gótica do século XIV 
e o novo humanismo do Re
nascimento. Paisagens, figu
ras ou edifícios preenchem o 
fundo (antes vazio). O ilusio
nismo é exaltado até suas 
últimas conseqüências. A 
douração que reveste a porta 
presta-se a todos os jogos de 
luz e reforça o efeito pictó
rico do conjunto. Outras 
obras de Ghiberti: “São João 
Batista” (estátua ainda total
mente gótica; 1414), “São 
Mateus” (1419/22), baixos- 
relevos para o Batistério de 
Siena (1417/25, onde a in
fluência de Donatello é mais 
forte). Deixou também, em 
seus “Comentários”, a pri
meira autobiografia (chegada 
aos tempos modernos) de um 
artista — além de ser uma

importante fonte de estudo 
da arte do século XIV.

Ghirlandaio (Domenico di 
Tommaso Bigordi, dito)

Pintor italiano (Florença. 
1449 — id., 1494). Traba
lhando em comum com seus 
dois irmãos mais novos, 
montou um “atelier” des
tinado a satisfazer uma 
clientela burguesa. Raras são 
as igrejas de Florença que 
não possuem alguma obra 
dos Ghirlandaio. Em 1481/ 
82, Domenico estêve em Ro
ma, onde integrou a equipe 
encarregada de decorar a 
Capela Sistina: pintou “Res
surreição” (perdida) e “A 
Vocação dos Apóstolos Pedro 
e André”. Novamente em 
Florença, sua habilidade de 
introduzir retratos contempo
râneos nas cenas religiosas 
valeram-lhe a encomenda de 
afrescos da “Vida de São 
Francisco” e da pala da 
“Adoração dos Pastores” pa
ra a Capela Sassetti (1485); 
os afrescos do coro da Santa 
Maria Novella cujos inte
riores se combinam com as 
perspectivas da rua. O dese
nho calmo de Domenico pos
sui grande capacidade de as
similação; soube integrar re
levos e motivos antigos de 
fundo decorativo.

Giacometti (Alberto)

Escultor suíço (Stampa, 1901
— Coire, 1966). Filho do pin
tor Giovanni Giacometti. Aos 
treze anos, fez suas primei
ras esculturas. Após ter fre
qüentado a Escola de Artes 
e Ofícios de Genebra, foi 
para a Itália (onde encontra 
um ambiente artístico mais 
intenso). Em 1922, instalou- 
se em Paris e estudou três 
anos com Émile Antoine 
Bourdelles. Nessa época con
cluiu que, se a pintura se 
ativer demais ao modelo, não 
consegue captá-lo. Cria en
tão esculturas imaginárias, 
simbólicas, com formas ele
mentares, feitas de blocos e
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volumes sumariamente mode
lados e incisos (“O Casal”, 
“A Mulher-Colher”). Por 
volta de 1930, une-.se ao mo
vimento surrealista: “A Bola 
Suspensa”, 1930; “O Palácio 
às 4 Horas da Manhã”, 1932/ 
33. Insatisfeito, resolve rei
niciar seus estudos, desta vez 
em contato direto com a na
tureza. De 1935 a 1945 fez 
longas e extenuantes pesqui
sas que o levaram a modelar 
estatuetas cada vez menores, 
a ponto de poderem ser guar
dadas numa caixa de fósforo 
(como foi o caso do busto 
de seu irmão). Finalmente, 
suas figuras ganham altura, 
com seus corpos frágeis an
corados sobre pés enormes 
que evocam a solidão e a 
precariedade do ser humano: 
“Homem que se Volta” 
(1950/51), “Homem que Ca
minha” (1960). Ao mesmo 
tempo, une suas figuras em 
grupo, tentando determinar 
justas relações entre cada 
umá de suas personagens, va
riando proporções e distân
cias: “A Floresta” (1950), 
“A Jaula” (1950/51). Para
lelamente à escultura, Giaco- 
metti dedicou-se à pintura e 
ao desenho.

Giambologna (Giovanni 
Bologna, dito)

Escultor e arquiteto francês 
(Douai, 1529 — Florença, 
1608). Depois de formar-se 
em Mons, no “atelier” de 
Jacques du Broeucq, foi para 
a Itália. Em 1556, radicou- 
se em Florença, onde fez sua 
carreira. Protegido pelo me
cenas Bernardo Vecchietti, 
apresentou em 1560 um pro
jeto para a “Fonte de Ne- 
tuno”: é o início da cele
bridade, apesar de seu pro
jeto — muito caro — não ter 
sido aceito. Pouco se sabe 
sobre suas obras anteriores: 
sua primeira grande obra foi 
a “Fonte de Netuno” que 
executou em Bolonha por en
comenda do Papa Pio IV. 
Nessa mesma época, reali
zou diversas estatuetas de 
“Mercúrio”. Esse estudo le
vou-o à estátua enviada em 
1564 a Maximiliano II, im
perador alemão, e, em 1580, 
ao famoso “Mercúrio”, dito 
“de Mediei”. Fez ainda: “Flo
rença Vitoriosa de Pisa” 
(1565), “Sansão Matando um 
Filisteu” (1565/68), “Fonte 
do Oceano” (1567/76), “Vé
nus” (1567?). Sua primeira 
obra religiosa importante foi 
o altar de mármore, dito da 
Liberdade, no Duomo de 
Lucques (1577/79), seguido 
pelos relevos de bronze para 
as capelas Grimaldi (1579/ 
85) e Salviati (1579/89). Suas

obras mais famosas são o 
“Rapto das Sabinas” (1579/ 
83) e o “Apennin”. Sua obra 
principal é a estátua eqües
tre de Cosme I (1587/95). 
Artista fecundo, dotado de 
uma força criadora excepcio
nal, Giambologna originou 
um estilo que, paralelamente 
ao barroco de Michelangelo, 
espalhou-se pela Europa.

Gibbon (Edward)

Historiador inglês (Putney, 
Surrey, 1737 — Londres, 
1794). Criança doentia, só 
foi à escola por dois anos, 
mas estudou por conta pró
pria os mais variados temas. 
Em 1752, com apenas quinze 
anos, ingressou na Univer
sidade de Oxford, mas aban
donou-a catorze meses de
pois. Nessa ocasião, como 
Edward houvesse se conver
tido ao catolicismo, o pai 
enviou-o para Lausanne, con
fiando-o a um pastor calvi- 
nista (na esperança de que 
retornasse ao protestantis
mo). Ficou em Lausanne por 
cinco anos, adquirindo uma 
vasta cultura. Em 1757, im
buído do ceticismo iluminis- 
ta, retornou para a Ingla
terra, onde foi capitão da 
Milícia de Hampshire por 
dois anos. A seguir, dedicou- 
se a estudos históricos e co
meçou a escrever. Em 1761, 
publicou (em francês) “En
saio sobre o Estudo da Lite
ratura”. Dois anos depois 
viajou para a Europa e, em 
Roma, nasceu a idéia da gran
de obra que foi “A História 
do Declínio e Queda do Im
pério Romano”, a obra que 
cobre não somente a histó
ria da Roma imperial mas 
também do Império Bizan
tino e da Alta Idade Média 
ocidental. Após a morte do 
pai (1770), retornou para a 
Inglaterra. Foi membro do 
Parlamento (1774/83) e fez- 
se notar pela violenta oposi
ção à independência ameri
cana. Após sete anos de tra
balho, publicou a primeira

parte de sua obra. Obteve 
sucesso imediato, apesar das 
polêmicas motivadas por sua 
interpretação nacionalista das 
origens do cristianismo. Em 
1783, retornou para Lausan
ne, onde terminou sua “His
tória”. Cinco anos depois, 
publicou-a integralmente na 
Inglaterra. Em 1793, escreveu 
uma “Autobiografia” (póstu
ma, 1796).

Gibbons (Orlando)

Músico inglês (Oxford, 1583
— Canterbury, 1625). Parece 
ter sido aluno da Universi
dade de Cambridge, pois in
tegrou o coro do King’s Col
lege em 1596. Em 1605, foi 
nomeado organista da capela 
real, conservando este posto 
até o fim da vida. Em 1606, 
era bacharel de música em 
Cambridge; no ano seguinte, 
seu nome consta nos regis
tros de Oxford. Em 1619, foi 
contratado por um nobre 
para tocar o virginal, instru
mento musical semelhante ao 
cravo, em seus aposentos 
particulares. Três anos de
pois, tornou-se doutor por 
Oxford — e o hino tocado 
durante a cerimônia era de 
sua autoria. No ano seguinte 
ocupou o cargo de organista 
em Westminster. Em 1625, 
Gibbons foi encarregado de 
organizar a parte musical 
dos funerais do Rei Jacques
I. A obra sacra de Gibbons 
utiliza “hinos em versos”, 
gênero ainda novo na época. 
Todos seus “serviços” e 
“hinos” foram escritos em 
inglês. Sua música profana 
compreende madrigais, fan
tasias e pavanas, além de 
algumas peças para virginal. 
Enriqueceu sensivelmente a 
tradição polifônica do século
XVI, adaptando essa herança 
à música instrumental.

Gide (André)

V. Gide, Enciclopédia Abril 
(Vol. VI).



Gilbert (Nicolas Joseph 
Laurent)

Poeta francês (Fontenay-le- 
Château, Vosges, 1750 — 
Paris, 1780). Embora fosse 
filho de camponeses, foi edu
cado — graças inicialmente 
aos jesuítas — como uma 
criança rica. Quando da morte 
do pai (1768), foi para Nan
cy, onde lecionou. Publicou 
seus primeiros ensaios: uma 
história persa, “As Famílias 
de Dario e Eridane” ou “Sta- 
tira e Amestris” (1770). Edi
tou também um “Début Poé- 
tique” (1771) e “O Carnaval 
dos Autores” (1773). Diante 
da pobreza e da indiferença 
da Academia, somadas ao 
abandono por parte das pes
soas de quem esperava pro
teção (como D’Alembert), 
foi para Paris onde atingiu 
o auge de sua miséria — e 
de sua arte. Numa sátira em 
versos declarou-se inimigo 
dos enciclopedistas, denun
ciando, em estilo “voltairia- 
no” (“O Século Dezoito”, 
1775), o ateísmo, a facilidade 
dos costumes, o intelectua
lismo e a obscuridade da 
poesia então em moda. Em 
sua “Ode Imitada de Diver
sos Salmos” (mais conhecida 
como “Adeus à Vida”, pois 
foi escrita oito dias antes de 
morrer), Nicolas J. L. Gilbert 
anuncia discretamente o Ro
mantismo.

Gilbert (William)

Médico e físico inglês (Col
chester, Essex, 1540 — Lon
dres, 1603). Foi médico da 
Rainha Elizabeth I e depois 
de Jacques I. Ainda não exis
tia uma separação dos di
versos campos da ciência, 
mas Gilbert dedicava-se em 
especial ao estudo dos fenô
menos da eletrostática e do 
magnetismo. Ele separou em 
duas categorias as substân
cias que, quando friccionadas,

eletrizavam: o vidro, as pe
dras preciosas e similares de 
um lado, as resinas, o enxo
fre, do outro, etc. Estudou 
os ímãs e a imantação, obten
do espectros magnéticos (fi
guras formadas pela disposi
ção de limalha de ferro ao 
íongo das linhas de força 
produzidas por um ímã). Dei
xou um livro sobre esses es
tudos: “Nova Teoria Relati
va ao Mundo Sublunar”, on
de tentou explicar todos os 
fenômenos através do mag
netismo e insinuou a existên
cia do magnetismo terrestre. 
Gilbert foi um dos iniciado
res da eletrologia e do estu
do do magnetismo. Mesmo 
não podendo imaginar a ínti
ma jelação existente entre os 
fenômenos elétricos e os mag
néticos, William Gilbert con
duziu seus estudos, paralela
mente, nesses dois campos 
da física.

Gioberti (Vincenzo)

Filósofo italiano (Turim, 
1801 — Paris, 1852). Estudou 
com os padres oratorianos, 
formou-se em teologia com 
22 anos e logo depois orde
nou-se padre. Em nome de 
suas convicções liberais, 
opôs-se a todos os governos 
absolutistas da época. Em 
1833, quando das repressões 
policiais contra o movimen
to de Giuseppe Mazzini, foi 
preso e banido para a Fran
ça. Um ano depois, o jornal 
“Jovem Itália” publicou sua 
carta “Da República e do 
Cristianismo”, na qual, sob 
o pseudônimo de Demófilo, 
parecia propor a luta por um 
novo cristianismo, em favor 
dos humildes e contra qual
quer forma de opressão. Em
1848, a revolução liberal le
vou-o à sua pátria, onde foi 
deputado, ministro e presi
dente do Conselho (1848/49). 
Mas, com a falência da po
lítica liberal e favorável ao 
papa, foi obrigado a novo 
exílio na França. A filosofia

de Gioberti, que se desen
volveu em oposição ao sen
sualismo e ao iluminismo 
francês, pode ser considerada 
uma forma de neoplatonismo 
cristão, com fortes influên
cias de São Bonaventura, 
Giordano Bruno e Vico. Para 
Gioberti, todo saber proviria 
de Deus. O homem não seria 
um mero espectador da cria
ção divina: seria também 
ator; e, como tal, encontra
ria em Deus o fim da pró
pria perfeição moral. O pen
samento político de Gioberti 
é uma aplicação coerente de 
seu pensamento filosófico. 
Do mesmo modo que o “En
te” (causa primeira) cria o 
existente, a religião cria a 
civilização do gênero huma
no. O cristianismo e a Igreja 
seriam assim as forças ani
madoras de toda a história 
do homem. Gioberti pensava 
numa reforma que libertasse 
a vida intelectual da Igreja. 
Não cansou de lutar contra o 
pensamento jesuítico. Em sua 
obra “Da Superioridade Civil 
e Moral dos Italianos” (1843), 
lançou a idéia de uma con
federação italiana presidida 
pelo papa. Sublinhou, em 
“Da Renovação Civil Italia
na” (1851), as tarefas que ca
beriam ao Piemonte na uni
ficação italiana. Outras obras 
de Gioberti são: “Teórica do 
Sobrenatural” (1838), “Sobre 
o Belo” (1841), “Dos Erros 
Filosóficos de Antonio Ros- 
mini” (1841), “O Jesuíta Mo
derno” (1846/47), “Da Pro- 
tologia” (publicada postuma
mente, em 1857).

Giolitti (Giovanni)

Político italiano (Mondovi, 
Piemonte, 1842 — Cavour, 
Piemonte, 1928). Estudante 
de direito em Turim, ocupou 
diversos cargos (entre os 
quais o de inspetor das Fi
nanças, de secretário-geral da 
Corte de Contas e de conse
lheiro de Estado). Durante 
toda sua vida, manteve o gos-
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to pelos métodos empíricos 
e o desdém pelas lutas dou
trinárias. Da esquerda cons
titucional, foi deputado por 
Coni (1882) e colaborou 
(1888) na queda do ministro 
das Finanças, Magliano, ocu
pando, a seguir, o cargo 
(1889/90). Primeiro-ministro 
em 1892, provocou a disso
lução da Câmara e assegu
rou-se, com novas eleições, 
do apoio da maioria. Mas, 
acusado de desvio de dinhei
ro, foi obrigado a retirar-se 
em 1893. Em 1901, retornou 
ao poder como ministro do 
Interior (até 1903). Depois, 
dominou a política italiana, 
até 1914, como presidente do 
Conselho (1903/05, 1906/09, 
1911/14). Giolitti não foi ho
mem fiel a nenhum partido: 
em todos eles ligava-se a 
deputados (por meio de fa
vores individuais e locais, 
úteis no período eleitoral). 
Dono de uma maioria sólida, 
exerceu verdadeira ditadura 
parlamentar. Sua obra essen
cial foi fortalecer as bases da 
monarquia parlamentar ita
liana. Desarmou a agitação 
operária do início do século, 
manifestada por greves inces
santes, fazendo votar uma 
nova legislação trabalhista 
(obrigação de descanso sema
nal, proibição de trabalho no
turno, limitação do trabalho 
para mulheres e crianças); 
estabeleceu na Itália o sufrá
gio universal; renovou a Trí- 
plicè Aliança; fez-se porta- 
voz da neutralidade italiana 
na Primeira Guerra Mundial. 
Novamente ministro em 
1921, apoiou por algum tem
po o fascismo de Mussolini 
(vendo nele o menor dos ma
les). Mas recusou-se a figu
rar nas listas da maioria go
vernamental, nas eleições de 
1924, e manifestou sua opo
sição quando, quatro anos de
pois, uma lei criou o Parla
mento corporativo, encerran
do o regime parlamentar.

Giorgione (Giorgio 
Barbarelli, dito)

Pintor italiano (Castelfranco, 
1477/78 — Veneza, 1510). 
Pouco se sabe acerca de sua 
vida. Poderia ter escapado de 
sua infância pobre se não 
houvesse sido abolida a tra
dição que reconhecia os filhos 
naturais (pois seu pai era um 
patrício da família Barba
relli). Não obstante, foi aluno 
de Giovanni Bellini, em Ve
neza, onde assimilou a in
fluência das obras de Leonar
do da Vinci e de Vittore 
Carpaccio. Sua beleza, sua 
desenvoltura e seus talentos 
de cantor e tocador de alaú

de fizeram com que fosse 
aceito pela sociedade e rece
besse importantes encomen
das. O catálogo de suas obras 
(muito incerto) compreende 
cerca de vinte obras. Após 
ter executado, sob encomen
da, a “Virgem entre um Ca
valeiro e São Francisco” (c. 
1505, catedral de Castelfran
co), foi encarregado de de
corar a sala de audiência do 
Conselho dos Dez. Embelezou 
a seguir a fachada do entre
posto dos mercadores ale
mães (1501). Entre suas obras 
mais célebres estão: “Judite” 
(c. 1500), “A Tempestade” 
(c. 1505, Veneza), “Três Fi
lósofos” (Viena), “Vênus 
Adormecida” (c. 1509, Dres- 
den) e “Concerto Campestre” 
(1510, Louvre). O desapare
cimento prematuro do artista 
e o costume dos “ateliers” da 
Renascença de terminar as 
obras em curso tornaram di
ficílimo identificar as telas 
que Giorgione teria realmen
te pintado. Mas sabe-se que 
ele pôs um fim aos abusos da 
narração, chamando a aten
ção para a necessidade de 
uma arte concentrada, menos 
dispersiva. Procurou o abso
luto do homem no fugitivo, 
na intuição do momento e 
da mudança. Os temas de 
suas pinturas e os assuntos 
foram sugeridos pelos clien
tes, mas o artista aparece tão 
pessoal na interpretação co
mo no estilo, Toda a pintura 
de Giorgione reflete uma co
munhão do ser com a natu
reza. Foi o primeiro a com
preender que cada forma po
de ser realizada através das 
gradações tonais da sua cor, 
em função cromática de luz 
e sombra. Uma inovação in
troduzida por Giorgione na 
pintura da paisagem, que an
tes dele fora meramente “pa
no de fundo” para as figuras 
do primeiro plano, foi uma 
fusão íntima entre figuras e 
paisagens, a qual se torna 
co-protagonista e intérprete 
do estado de alma das figu
ras humanas.

Giotto di Bondone

V. Giotto, Enciclopédia Abril 
(Vol. VI).

Giovanni Pisano

Escultor e arquiteto italiano 
(Pisa, c. 1250 — id., depois 
de 1314). Filho e aluno de 
Nicola Pisano, iniciou sua 
carreira ajudando o pai na 
Catedral de Siena (1265/68). 
Terminou também a fonte de 
Perugia, dita “Fontana Mag- 
giore”, iniciada por seu pai, 
para a qual esculpiu algumas

figuras alegóricas e talvez 
alguns dos baixos-relevos. A 
primeira obra que pode ser- 
lhe atribuída com certeza é 
a “Virgem com o Menino” 
do Museu de Pisa. Quando 
da morte de Nicola Pisano 
(antes de 1284), Giovanni Pi
sano tornou-se figura de gran
de projeção artística na Tos- 
cana. Executou, no Batistério 
de Pisa, os bustos e as está
tuas do coroamento externo. 
O que sobrou dessa obra 
(atualmente no Museu deli’ 
Opera dei Duomo) mostra 
uma energia surpreendente e 
um ardor que se afasta da 
serenidade e tranqüilidade an
tiga. Morador de Siena 
(1284/85), até 1299 dividiria 
seu tempo e seu trabalho en
tre essa cidade e Pisa. A par
tir de 1284 trabalhou no Duo
mo de Siena, do qual seria 
mestre-de-obras de 1287 a 
1296. Nesse trabalho, dedi
cou-se não só â  arquitetura 
como também à escultura: 
estátuas majestosas de perso
nagens bíblicas, históricas e 
lendárias (1284/96), dispos
tas nos cúspides e contrafor
tes. Todas essas esculturas ti
nham o mesmo princípio ins
pirador: a glorificação da 
Virgem, considerada a pro
tetora de Siena. Essa impo
nente obra, contudo, não foi 
terminada. Em 1301, acabou 
o púlpito hexagonal da Igreja 
de Santo André de Pistóia, 
iniciado em 1297, no qual as 
estátuas e os baixos-relevos 
testemunham toda a paixão 
plástica e o amor ao movi
mento que caracterizam a 
obra de Giovanni Pisano. É 
importante o púlpito do Duo
mo de Pisa (1302/10), no 
qual acredita-se que o artista 
retratou-se aos pés da está
tua de São João. Essa obra 
circular, de uma exuberân
cia barroca, é célebre por sua 
balaustrada (na qual estão 
representadas multidões furio
sas que, num movimento pa
tético, apresentam as feições 
deformadas pela paixão e 
violência). Sua última obra, 
em grande parte perdida, foi 
o monumento a Margarida 
de Luxemburgo, na Igreja de 
São Francisco de Castelleto, 
em Gênova (1313). Esculpiu 
inúmeras “Virgem com a 
Criança”, entre as quais as 
mais conhecidas são a do Ba
tistério de Pisa (c. 1295), a 
da capela Scrovegni, a da 
Arena de Pádua (c. 1305/ 
06), e a da Cintola do Duo
mo de Prato (c. 1312). Gio
vanni Pisano foi o mais po
deroso criador de formas de 
sua época; soube combinar 
os imperativos do gótico en
tão florescente às formas da 
estatuária antiga.



Girardin (Émile de)

Jornalista francês (Paris, 
1806 ,— id., 1881). Filho na
tural do General Alexandre 
Girardin (mestre de caça do 
rei) e de Mme. Dupuy (es
posa de um advogado pari
siense). Inspetor de museus 
pouco antes da revolução 
de 1830 (queda dos Bour- 
bons), era também um enér
gico e apaixonado jornalista. 
Em 1836, fundou “La 
Presse”, que significou uma 
revolução no jornalismo, 
devido ao preço extrema
mente barato do exemplar 
(40 francos por ano) e pela 
importância dada aos anún
cios e à publicidade em ge
ral. Esse jornal foi violenta
mente atacado tanto por suas 
tendências políticas como 
pelas novidades que continha. 
No mesmo ano, Girardin viu- 
se envolvido num duelo com
o jornalista Armand Carrel, 
chefe da oposição republi
cana. Em 1839, foi excluído 
da câmara dos deputados, à 
qual havia sido eleito por 
quatro vezes. Readmitido 
três anos depois, demitiu-se 
em 1847. Desprovido de 
qualquer convicção política 
profunda, Girardin apoiou e 
traiu todos os regimes e todos 
os governos: orleanista sob 
a Monarquia de Julho (nome 
dado ao regime da França 
sob Luís Filipe), republicano 
quando da revolução de 
1848 (Segunda República), 
etc. Em 1856, vendeu “La 
Presse”, para retomá-lo seis 
anos depois. Mas o jornal já 
não conseguia o êxito ante
rior. Fundou então “La Li
berte”, e comprou “Le Petit 
Journal”. Girardin foi um 
dos precursores da impren
sa moderna de grande tira
gem.

Giraudoux (Jean)

Escritor e dramaturgo fran
cês (Bellac, Haut-Vienne, 
1882 — Paris, 1944). Foi 
bolsista do Liceu de Châ-

| teauroux e aluno da École
1 Normale em Paris, de 1903 

a 1905. Após uma estada na 
Alemanha foi lente da Uni
versidade Harvard e secretá
rio do diretor do “Matin”. 
Em 1910, iniciou sua carreira 
diplomática. Um ano antes 
publicara “Provinciales”, co
leção de novelas. Seguiram- 
se, entre outras, “Simon, o 
Patético” (1918), obra quase 
autobiográfica; “Adorável 
Clio” (1920), um de seus 
estudos de guerra; “Susana 
e o Pacífico” (1921); “Bella”
(1926), no qual são retrata
das as personagens mais im
portantes da política da épo
ca. “Siegfried” levou Girau
doux, com grande sucesso, 
ao teatro. Escreveu então 
uma série de peças, nas 
quais apresentava velhos mi
tos, que punham o público 
diante dos problemas eter
nos. Entre estas estão “Am- 
phytrion 38” (1929), “Judi
te” (1931), “Intermezzo” 
(1933), “A Guerra de Tróia 
não Terá Lugar” (1935), 
“Electra” (1937), “Ondine” 
(1939). Apesar de apresen
tar influências de André 
Gide, o estilo de Giraudoux 
é sem dúvida personalíssimo 
e influenciou diversos escri
tores. Seu grande merecimen
to foi reconciliar as necessi
dades da cena com o encanto 
de um estilo artístico e a 
delicadeza de uma inteligên
cia brilhante.

Giulio Romano (Giulio 
Pippi, dito)

Pintor, arquiteto e decorador 
italiano (Roma, 1492 — Mân- 
tua, 1546). Aluno preferido 
de Rafael, foi encarregado 
(1515/16) da decoração das 
“stanze” do Vaticano seguin
do os projetos de Rafael, es
pecialmente a “Câmara do 
Incêndio”. Além disso, coor
denou a equipe encarregada 
da decoração das “logias”. 
Após a morte do mestre, foi- 
lhe confiado o acabamento 
da Sala de Constantino. Mas 
foi em Mântua que viveu a 
maior parte de sua curta 
carreira, tendo planejado aí 
o traçado das ruas, a cate
dral e, sua obra-prima, o 
Palácio do Te. Foi nomeado 
prefeito (encarregado) das 
águas e dos edifícios de Mân
tua. Datam da sua adminis
tração os pórticos do Mer
cado de Peixes, a transfor
mação do duomo e basílica 
de São Benedito em Poliro- 
ne, o Palácio Colloredo, etc. 
De imensa fecundidade, so
bressaiu-se também em qua
dros de altar (Igreja dei San
to, Gênova; Santa Maria

deirAnima, Roma), em com
posições murais da Villa Ma- 
dama e da Farnesina, em 
seus cartões (dispersos pela 
Inglaterra) para tapeçarias 
da seqüência “Fructus Belli”. 
O Palácio do Te é um dos 
primeiros e maiores exemplos 
da arte maneirista; suas gran
des salas (sala de Psique, dos 
Gigantes) são decoradas com 
um paganismo voluptuoso, 
onde se expande a prodigiosa 
virtuosidade de Giulio Ro
mano. De fato, suas criações 
em Mântua são suficientes 
para fazer daquela cidade 
um dos mais importantes 
centros da expansão manei
rista da segunda metade do 
século XVI.

Giusti, Giuseppe

Poeta italiano (Monsumma- 
no, Pistóia, 1809 — Florença,
1850). Estudou direito em 
Pisa; porém, interessando-se 
pouco pelo curso, levou oito 
anos para acabá-lo (em vez 
dos quatro normais). Suas 
preferências dirigiam-se para 
a literatura e a política. Em 
1833, escreveu o poema “A 
Guilhotina a Vapor”, no 
qual já demonstrava muito 
talento. No ano seguinte, ini
ciou sua prática de advocacia 
em Florença. Em 1835 es
creveu — além de “Dies 
Irae” (1835), sobre a morte 
do imperador austríaco Fran
cisco I — alguns de seus 
melhores versos. Seus poemas 
foram publicados em Lugano 
(clandestinamente, pois con
tinham alusões patrióticas 
que se chocavam com a po
lítica situacionista). Também 
em Florença freqüentou a 
sociedade elegante, e acabou 
por conhecer profundamente 
a classe rica, da qual se tor
naria um juiz implacável e 
irônico. Algumas dessas poe
sias críticas -são: “Gingillo”,

Giorgione, Giorgio 
Barbarelli, dito —  
Giusti, Giuseppe



“Delenda Carthago” (1846), 
“Aos Espectros de 4 de Se
tembro” (1847) e “A Repú
blica” (1848). Em 1847 foi 
major da guarda civil e, no 
ano seguinte, deputado. Ao 
ver, porém, que existiam mais 
palavras que ações, passou 
a criticar essa situação, o 
que lhe valeu a pecha de 
reacionário. Morreu decep
cionado, deixando, além de 
suas “Poesias”, uma extensa 
“Correspondência” e uma 
coleção preciosa de “Provér
bios Toscanos”. Mas seus 
escritos contribuíram valida
mente a formar uma cons
ciência nacional nos italianos 
de 1800, que lutavam pela 
independência.

Gladstone, William

V. Gladstone, Enciclopédia 
Abril (Vol. VI);

Glazunov (Aleksandr 
Konstantinovitch)

Compositor soviético (São 
Petersburgo, 1865 — Paris, 
1936). Iniciou os estudos de 
música em sua cidade natal, 
sob a direção de Balakirev 
e Rimsky-Korsakov. Este úl
timo teve profunda influên
cia no gênio precoce do alu
no. Aos dezesseis anos Gla
zunov já compusera diversas 
obras, entre as quais uma 
“Suíte” para piano (op. 2), 
e uma “Sinfonia” (op. 5) 
que, executada pela primeira 
vez por Balakirev, foi admi

rada pela crítica. Desenvol
veu atividades didáticas no 
Conservatório de São Peters
burgo, que dirigiu a partir 
de 1906 e reorganizou em
1919. Em 1928, iniciou uma 
“tournée” pela América e 
Europa, estabelecendo-se en
tão em Paris. Seu interesse 
pela música nacional e pe
las velhas lendas de seu país 
inspiraram-lhe o mais colo
rido de seus poemas sinfôni
cos: “Stenka Razin”. Mas 
este interesse não foi cons
tante em Glazunov; dirigiu-se 
para as formas clássicas e 
foi influenciado pelos com
positores alemães, principal
mente Brahms e Liszt. De
vem-se a ele os balés “Ray- 
monda” (1898), “Astúcias de 
Amor” (1899) e “As Esta
ções” (1910); músicas de 
cena para “Salomé”, de Os
car Wilde, e nove “Sin
fonias”. Ao lado de Rimsky- 
Korsakov, foi o responsável 
pela elaboração orquestral 
do “Príncipe ígor”, de Bo- 
rodin, reconstruindo toda a 
abertura da ópera a partir 
de um manuscrito para piano 
deixado pelo autor.

Gleizes (Albert)

Pintor francês (Paris, 1881
— Avinhão, 1953). Começou 
a pintar em 1901, sob a in
fluência do Impressionismo. 
Ao lado dos escritores Char
les Vildrac e Georges Duha- 
mel, fundou 1’Abbaye de 
Crétiel (1906). No ano se
guinte, voltou-se para o 
Cubismo, do qual tornou-se 
um grande teórico. Em 1911 
participou da Sala dos Cubis- 
tas (no Salão dos Indepen
dentes) e do Salão de Outo
no, onde seu “Retrato de 
Mayral” obteve enorme su
cesso. No ano seguinte pu
blicou, juntamente com Jean 
Metzinger, o tratado “Do 
Cubismo”. Participando da 
Primeira Guerra Mundial, es
teve nos Estados Unidos em
1917. Retornou para a Fran
ça imbuído de fé religiosa e 
preocupado cada vez mais 
com problemas técnicos. Es
creveu em 1923 “A Pintura 
e suas Leis”, que contém o 
resultado de suas pesquisas. 
Aspirando a uma disciplina 
criadora, a serviço do ho
mem e de Deus, acreditou 
ter encontrado a síntese da 
arte romana e da moderna. 
Em 1927, fundou o agrupa
mento artesanal e agrícola 
de Moly-Sabata em Sablons. 
Publicou diversas obras, en
tre as quais “A Forma e a 
História” que defende uma 
“volta ao homem cristão”.

Glicério de Cerqueira 
Leite (Francisco)

Político brasileiro (São Pau
lo, SP, 1846 — Rio de Ja
neiro, GB, 1916). Antes de 
dedicar-se à política, foi ti
pógrafo, escrevente de car
tório, professor primário e 
advogado provisionado. Re
publicano fervoroso, foi 
chamado para o Rio poucos 
dias antes da proclamação da 
República. Participou das 
reuniões que resultaram na 
queda da monarquia e, ao 
lado de Quintino Bocaiúva 
e Aristides Lobo, foi respon
sável pela escolha dos com
ponentes do primeiro gover
no provisório. De 1890 a 
1891, ocupou a pasta da 
Agricultura no lugar de De- 
métrio Ribeiro. Liderou na 
Câmara dos Deputados o 
movimento que favorecia 
Floriano Peixoto. Foi o prin
cipal organizador do Partido 
Republicano Federal, em 
1894. Esta facção teve vida 
curta, mas foi muito impor
tante por se tratar da pri
meira tentativa de um parti
do nacional. Apesar de ter 
deixado a política ativa, foi 
eleito senador por São Paulo 
(1902/16), chegando a ser 
presidente do Senado por 
algum tempo. Em 1910, 
apoiou Hermes da Fonseca, 
que se candidatava à presi
dência da República.

Glinka (Konstantin 
Dimitrievitch)

Geólogo russo (Smolensk, 
1867 — ?, 1927). Estudou 
nas universidades de Moscou 
e de São Petersburgo, onde 
foi aluno de V.V. Dokuchaiev, 
o fundador da moderna pe- 
dologia (ciência do solo). 
Formado, lecionou durante 
dezoito anos no Instituto No
va Alexandria. Entre 1908 e 
1914, Glinka organizou mais 
de cem grupos de levanta
mento do solo. Dirigiu tra
balhos pedológicos na Sibé
ria e e em parte da Rússia 
européia. Publicou 123 livros 
científicos e artigos. Em
1927, junto com L. I. Praso- 
lov, concluiu um mapa do 
solo da Rússia. Apesar 
de a teoria geral dos solos 
(que classifica como corpos 
naturais independentes) ter 
sido apresentada por Do
kuchaiev e desenvolvida por 
N. Sibirtsev, deve-se a 
Glinka a organização do 
assunto. Em 1908 pu
blicou “Ciência do Solo”. 
Participou do I Congresso 
Internacional da Ciência do 
Solo, nos EUA, em 1927.



Glinka (Mikhail 
Ivanovitch)

Compositor russo (Novos- 
paskoie, Smolensk, 1804 — 
Berlim, 1857). Músico dile
tante quando jovem (cantava, 
tocava violino e piano, com
punha), procurou aperfeiçoar 
sua preparação musical estu
dando contraponto. Devido a 
sua saúde fraca, foi obriga
do a ir para a Itália 
(1830/33); estes anos, po
rém, foram muito fecundos 
para ele. Após uma curta es
tada em Berlim, retornou 
para a Rússia, onde iniciou 
a composição da ópera “A 
Vida para o Czar”, repre
sentada com sucesso em
1836. Inspirada num episó
dio da guerra russo-polone- 
sa de 1633, a obra agradou 
por seu entusiasmo patriótico 
e sobretudo pela vivacidade 
do colorido e pela interven
ção do coro e das danças, 
que se inspiravam em moti
vos ou cantos populares. 
Com sua orquestração sóbria 
e pessoal, foi uma das obras 
mais importantes de toda a 
produção musical russa do 
século XIX. Mestre da capela 
imperial de 1837 a 1839, 
Glinka abriu as portas para 
o encontro da tradição na
cional com a cultura musical 
do ocidente. Sua segunda 
ópera, “Ruslan e Ljudmila” 
(1842), inspirada num poema 
de Aleksandr Sergueievitch 
Puchkin, apesar de não ser 
em nada inferior à outra, 
não obteve o mesmo sucesso. 
Desencorajado, Glinka foi 
para a França, Espanha, Po
lônia e, depois de uma bre
ve estada em sua pátria, 
Berlim. Durante os últimos 
anos de sua vida, dedicou-se 
inteiramente à tentativa de 
harmonizar os antigos cantos 
da Igreja russa. Glinka é 
considerado o fundador da 
escola musical russa, pois foi 
o primeiro a dar à arte mu
sical russa seus traços ca
racterísticos.

Gluck (Christoph 
Willibald)

Compositor alemão (Erasbach,
1714 — Viena, 1787). Se
guiu, ao mesmo tempo, es
tudos musicais e humanísti- 
cos. No colégio dos jesuítas 
de Komstau (Boêmia), apren
deu órgão e cravo, e depois 
foi aluno da Universidade 
de Praga. Quando Gluck ti
nha vinte anos, a música se 
tornara sua maior paixão. 
Tocava órgão nas igrejas e 
dava aulas de piano e canto. 
Logo tornou-se mestre-de- 
capela do Príncipe Lobko- 
witz, em Viena. Mais tarde, 
foi enviado pelo Príncipe 
François Melzi d’Eril para 
Milão, onde aperfeiçoaria 
sua arte estudando composi
ção com Giovanni Battista 
Sammartini (de 1737 a 1740). 
Escreveu então suas primei
ras óperas em estilo italiano
— “Artaxerxes” (1741), 
“Cleonice” (1742), “Hipóli- 
to” (1745). Durante uma 
breve estada em Paris, em 
1745, descobriu as obras de 
Rameau. Passou o ano se
guinte em Londres, onde en
controu Haendel, e apresen
tou “A Queda dos Gigantes”. 
Apesar de continuar com 
suas inúmeras viagens pela 
Alemanha e Itália, Gluck fi
xou-se em Viena a partir de 
1748 e foi nomeado mestre- 
de-capela da corte dos Habs- 
burgos (1754/64). Em 1750, 
casou-se com Marianne Per- 
guin, filha de um rico ban
queiro, o que lhe permitiu 
dedicar-se exclusivamente à 
composição. Embora famoso 
como mestre da ópera italia
na, Gluck estava consciente 
da fraqueza desse gênero no 
qual tudo estava subordinado 
à virtuosidade vocal. O en
contro com o poeta Ranieri 
de Calzabigi, em Viena, foi 
decisivo para sua formação. 
O primeiro exemplo da refor
ma que Gluck se propôs a 
fazer na ópera foi “Orfeu e 
Eurídice” (Viena, 1762). Esta

obra surpreendeu a todos 
não só por sua novidade, 
mas também pela intensida
de dramática. Nessa reforma, 
Gluck realizou uma união 
íntima do poema e da mú
sica, renunciando a toda vir
tuosidade inútil. O balé in
tegrava-se à ação; a abertura 
estava profundamente ligada 
à obra (da qual, aliás, ofere
cia um resumo). Enfim, 
Gluck retornava ao ideal dos 
criadores de ópera do século 
XVI e, segundo suas pró
prias palavras, tentou ser 
“mais pintor e mais poeta do 
que músico”. Decidiu con
quistar Paris, capital artística 
da Europa. Após ter apresen
tado “Alceste” (1767), foi pa
ra a França, onde usufruiu da 
proteção da Imperatriz Ma
ria Antonieta. Em 1774, 
apresentou sua primeira ópe
ra francesa, “Ifigênia em 
Aulis”, seguida por “Orphée” 
(versão francesa do “Orfeu”). 
Até 1779, Gluck foi um ído
lo do público francês, ao 
qual deu “Alceste” (1776), 
“Armide” (1777), “Ifigênia 
em Tauris” (1779). Mas ha
via uma facção da ópera ita
liana tradicional, e seus inte
grantes chamaram para Paris 
o músico Nicolá Piccini, para 
que combatesse a posição vi
toriosa de Gluck. Decepcio
nado, Gluck abandonou Pa
ris para nunca mais voltar. 
Retornou a Viena, onde, de
vido a dois ataques de apo
plexia (1779 e 1781), encer
rou sua carreira de composi
tor. Passou seus últimos anos 
rodeado por príncipes e ar
tistas, assistindo às represen
tações cada vez mais numero
sas de suas obras.

Gobineau (Joseph Arthur, 
conde de)

Diplomata e escritor francês 
(Ville d’Avray, Bordeaux, 
1816 — Turim, 1882). Era 
filho de um oficial da guar
da real que se dizia descen
dente de um conquistador 
viking, e isso influenciou sua 
formação. Gobineau apaixo
nou-se desde muito cedo pela 
Alemanha medieval e pelo 
Oriente. Ainda adolescente, 
aprendeu alemão, estudou os 
costumes celtas e iniciou-se 
no estudo das línguas e cultu
ras orientais. Aos dezenove 
anos foi para Paris, onde, 
para ganhar a vida, publicou 
artigos em jornais (posterior
mente publicados por livra
rias). A revolução republica
na de 1848 abriu-lhe as por
tas da carreira diplomática. 
Em 1849, foi chefe de gabi
nete de Tocqueville, ministro
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dos Negócios Estrangeiros. 
Mais tarde foi enviado, em 
missões diplomáticas, para 
Berna (1849), Hanôver 
(1851), Frankfurt (1844), 
Pérsia (1855/58). A este país 
ele voltaria por três anos co
mo ministro, cargo que lhe 
fez conhecer Atenas (1864/ 
68), Brasil (1869/70) e Esto
colmo (1872/77). A diversifi
cada e extensa obra de Gobi- 
neau compreende trabalhos 
de caráter antropológico 
(“Tratado das Escritas 
Cuneiformes”, 1864; “As Re
ligiões e as Filosofias na Ásia 
Central”, 1865), narrativas de 
viagens (“Três Anos na 
Ásia”, 1859; etc.), novelas 
(“Lembranças de Viagens”, 
1872; etc.), ensaios políticos 
(“O Que Aconteceu à França 
em 1870”, e “A Terceira Re
pública” publicados postu
mamente em 1923 e 1907). 
Três de suas obras são 
fundamentais: “Renascença” 
(1877; evocação dos costu
mes e tipos políticos da Re
nascença italiana); o roman
ce “Les Pléiades” (1874; 
onde expjessa sua filosofia 
já influenciada por Nietzs- 
che); e, finalmente, “Ensaio 
sobre a Desigualdade das Ra
ças Humanas” (1853/55). 
Nesta obra ele apresenta um 
estudo profundo da decadên
cia da civilização. Isso por
que, para Gobineau, a raça 
era o elemento essencial das 
civilizações — tanto que ele 
chegava a afirmar a existên
cia de uma hierarquia de ra
ças, no topo da qual estaria 
a raça ariana (a única ver
dadeiramente civilizadora, pa
ra ele). Ao mesmo tempo po
rém, demonstrava quão frágil 
era essa hierarquia que in- 
yentara pois apresentava co
mo diretora da história hu
mana a lei da mistura de 
raças.

Godard (Jean -  Luc)

V. Godard, Enciclopédia 
Abril (Vol. VI).

Godkin (Edwin Lawrence)
Jornalista inglês (Moyne, 
County Wicklow, 1831 — 
Greenway, Devonshire, 1902). 
Editor e fundador do jornal 
“Nation”. Estudou direito 
em Londres e foi correspon
dente especial do “London 
Daily News” durante a guer
ra da Criméia. Em 1856 foi 
aos EUA, onde começou a 
advogar. Por motivos de 
saúde, voltou para Londres 
em 1860. Em 1881, Godkin 
vended o “Nation” para Hen- 
ry Villard, retirando-se do 
campo editorial em 1899.

Godofredo de Buillon

Duque de Basse-Lorraine e 
procurador do Santo Sepul
cro (Baisy, perto de Genappe, 
1061 — Jerusalém, 1100). Fi
lho de Eustáquio II, conde de 
Boulogne, e sobrinho (do la
do materno) de Godofredo II 
de Basse-Lorraine. Foi esco
lhido por seu avô para su
cedê-lo, sendo então nomea
do duque de Basse-Lorraine 
(de 1082 a. 1095). Após ter 
usado as armas em favor de 
seu suserano, o Imperador 
Henrique IV, vendeu suas 
propriedades e uniu-se aos 
cruzados. Partiu em 1096 
com cerca de 15 000 cruza
dos de Meuse e do baixo 
Reno. Teve papel político 
importante e foi o primeiro 
a entrar na Jerusalém con
quistada. Uma semana após 
a tomada da cidade santa foi 
eleito soberano (a 22 de 
íulho de 1099). Godofredo, 
porém, recusou a nomeação 
para rei, preferindo reservar- 
se o título de “procurador 
do Santo Sepulcro”. No mes* 
mo ano, venceu os egípcios 
em Ascalon e dedicou-se à 
organização do reino, que 
concebia como uma teocra
cia.

Godoy (Manuel de)
Político espanhol (Castuera, 
1767 — Paris, 1851). Descen
dente de nobres falidos, aos 
dezesseis anos entrou para a 
guarda pessoal de Carlos IV, 
o fraco rei da Espanha. Em 
1788 tornou-se amante da 
rainha, Maria Luísa, e, ao 
mesmo tempo, conquistou a 
confiança do rei. A rapidez 
de sua ascensão foi escanda
losa: começou como tenente 
e duque de Alcudia e já aos 
25 anos era o primeiro-minis
tro. Forçou a declaração de 
guerra à França após a con
denação de Luís XVI (1793), 
mas concluiu a paz pelo tra
tado de Bâle (1795). Recebeu 
então o título de “Príncipe 
da Paz” e de “Grande da Es
panha”. Assinou, no ano se
guinte, um tratado com a 
França (mas este acabou le
vando a Espanha para uma 
guerra desastrosa). Na polí
tica interna, Godoy tentou 
reformar o país, baseado nos 
princípios do despotismo 
esclarecido. Mas, devido às 
suas relações escandalosas 
com a casa real e à inveja 
de sua rápida ascensão, foi 
demitido em 1798. Não per
deu, porém, a amizade do 
casal de monarcas: foi pro
movido a capitão-geral. Em 
1800, retornou ao poder, 
muito mais forte do que

antes. Com o apoio da Fran
ça, empreendeu uma campa
nha contra Portugal — que 
culminou com o tratado de 
Badajoz, o qual assegurava a 
Godoy uma pequena fortuna. 
Em 1804 foi obrigado a aju
dar a França na guerra con
tra a Inglaterra. Este conflito 
terminou com a derrota de 
Trafalgar e a perda de co
lônias espanholas. Querendo 
sua independência da França, 
Godoy fez acordos secretos 
com a coalização antinapo- 
leônica. Mas, após a vitória 
de Jena, colocou a Espanha 
à mercê de Napoleão. Houve 
uma onda de indignação na 
Espanha e Godoy foi preso. 
Não muito tempo depois foi 
libertado, mas a monarquia 
espanhola já estava perdida: 
a revolta de Aranjuez (18 de 
março de 1808) provocou a 
abdicação de Carlos IV. 
Godoy foi levado para 
Bayonne, onde assinou o ato 
de abdicação em favor de 
Napoleão. Esteve com os 
ex-reis na Itália até a morte 
de Carlos IV, seguindo de
pois para Paris.

Godwin (William)

Escritor inglês (Wisbeach, 
Cambridgeshire, 1756 — 
Londres, 1836). Filho de cal- 
vinistas, foi criado dentro 
dos mais puros princípios 
puritanos. Estudou em 
Guestwich e Hoxton. Em 
1780, ao ler os filósofos 
franceses, afastou-se de sua 
fé, chegando mesmo ao ateís
mo (1787). Mas essa sua for
ma de pensar não seria defi
nitiva: em 1799, sob influên
cia de Samuel Coleridge, 
aproximou-se de um vago 
deísmo. Em 1783, como con
seqüência da crise religiosa 
que atravessava, havia aban
donado a carreira eclesiásti
ca para lançar-se na literatu
ra. Escreveu opúsculos, arti
gos e novelas e colaborou na 
“English Review”. Fez-se co
nhecer, em 1793, por um en
saio sobre a justiça política. 
Outras obras do atitor são: 
“As Aventuras de Caleb 
Williams” (1794) è  “St. 
Leon” (1799). Interessado pe
la história, escreveu duas tra
gédias: “Antoine” (1800) e 
“Abbas, Rei dos Persas”. Em 
1803 publicou os dois primei
ros volumes da “Vida de 
Chaucer” e mais tarde (1828), 
“A História do Common- 
wealth”. Criticou com audá
cia os problemas sociais de 
sua época e alcançou uma es
pécie de anarquismo que de
veria seduzir a geração ro
mântica.



Goebbels (Joseph Paul)

Político alemão (Rheydt, 
Renânia, 1897 — Berlim, 
1945). Estudou literatura e 
filosofia nas universidades 
de Bonn, Friburgo, Wurz- 
bourg, Munique, Heidelberg, 
Colônia, Frankfurt e Berlim, 
doutorando-se em filosofia. 
Em 1922, entrou para o par
tido nacional-socialista, tor
nando-se secretário de Gregor 
Strasser. Integrou a ala es
querda do partido, cuja po
lítica acentuava a luta con
tra a democracia burguesa. 
Redator-chefe do “Völkis
che Freilheit” (1924), fundou 
em 1925 as “Cartas do Na- 
cional-socialismo”. Afastou- 
se de Stfasser (de quem 
Hitler suspeitava) para li
gar-se completamente ao 
“Führer”. Em 1926, foi en
carregado por Hitler de im
plantar o nazismo em Ber
lim. Em 1927, fundou o jor
nal “Der Angriff” e em
preendeu nessa capital uma 
campanha jornalística e ora
tória de violência inédita, 
conquistando diversas ade
sões para Hitler. No ano 
seguinte, tornou-se chefe da 
propaganda do partido e 
deputado do Reichstag. Após 
a vitória do nazismo e a 
subida de Hitler ao poder 
(1933), foi nomeado minis
tro da Propaganda e Infor
mação, posto este que con
servaria até sua morte. Su
primiu qualquer manifesta
ção de independência dos in
telectuais alemães reunin
do-os numa câmara e num 
senado da cultura — cuja 
presidência assumiu. Organi
zou demonstrações públicas 
nas quais acendiam-se gran
des fogueiras com os livros 
de escritores democratas e

judeus. A grande inovação 
de Goebbels foi a mobiliza
ção de todos os meios de 
comunicação moderna (espe
cialmente o rádio e o cine
ma) para impor ao povo ale
mão um único pensamento 
baseado no nazismo. Foi o 
grande responsável pelos 
“pogroms” de novembro de
1938. Apesar da rivalidade 
de Heinrich Himmler, Goeb
bels foi encarregado da 
direção da guerra total. Por 
meio de reuniões públicas e 
visitas às cidades bombardea
das, conseguiu dar à Alema
nha a “coragem do deses
pero”, e quando do desem
barque aliado fez com que 
se usasse o sistema de 
“terras queimadas”. Foi fiel 
a Hitler até o fim e, logo 
depois da morte deste, en
venenou-se com a família.

Goeldi (Emílio Augusto)

Naturalista suíço (Ennetbuhl, 
1859 -  Berna, 1917). Dou
torou-se em zoologia, inte
ressando-se também por geo
grafia e geologia. Convidado 
pelo governo imperial, esteve 
no Brasil a serviço do Mu
seu Nacional do Rio de Ja
neiro. Mas, com a queda da 
monarquia, transferiu-se para 
Teresópolis, onde dedicou-se 
a estudos científicos. Chama
do pelo presidente do Pará, 
fundou um centro científico 
e um museu da Amazônia. 
Participou da missão do 
barão do Rio Branco para 
a defesa dos direitos brasi
leiros relativos ao Amapá, 
contestados pela França. De
vido ao êxito da missão, o 
museu que dirigia recebeu o 
nome de Museu Goeldi
(1900) e, posteriormente, 
Museu Paraense Emílio 
Goeldi (1931). Algumas de 
suas obras são: “Aspectos 
da Natureza do Brasil”, 
“Maravilhas da Natureza da 
Ilha de Marajó”, “Resulta
dos Ornitológicos de uma 
Viagem de Naturalistas à 
Costa da Guiana Meridio
nal”, “Clima de Teresópo
lis”, “Clima do Pará”, “Os 
Mamíferos do Brasil” e “As 
Aves do Brasil”.

Goeldi (Osvaldo)

Gravador e desenhista brasi
leiro (Rio de Janeiro, GB, 
1895 — id., 1961). Filho do 
naturalista suíço Emílio 
Augusto Goeldi. Estudou na 
Escola Politécnica de Zuri
que, mas abandonou-a para 
dedicar-se à carreira artísti
ca. Cursou a Escola de Artes 
e Ofícios de Genebra e fre
qüentou o “atelier” de Henri

Van Muyden. Em 1917, rea
lizou sua primeira exposição 
de desenhos, na Galeria 
Wiss (Berna). Novamente no 
Brasil, fez outra exposição 
(em 1921), no Liceu de Ar
tes e Ofícios. Data desta 
época o início de seu inte
resse pela xilogravura. Em 
1930, publicou o album “Dez 
Gravuras em Madeira”. Via
jou então para a Europa 
(1930/31), onde expôs em 
Berna e Berlim. Tornou-se 
grande amigo do expressio- 
nista Alfred Kubin, que teve 
grande influência sobre sua 
formação artística. Apesar 
de sua educação européia, é 
considerado por muitos um 
artista autenticamente brasi
leiro. Em 1937, quando pro
curou ilustrar um poema de 
Raul Bopp, dirigiu-se pela 
primeira vez para a gravura 
em cores. No ano seguinte, 
expôs na Biblioteca e Arqui
vo Público de Belém do 
Pará. Ilustrou, entre outras, 
obras de Dostoiévski (1945); 
“Martim Cererê”, de Cassia- 
no Ricardo (1945); “Lições 
do Abismo”, de Gustavo 
Corção (1956); e “Mar Mor
to”, de Jorge Amado (1960). 
Participou da I Bienal de São 
Paulo, na qual venceu o I 
Prêmio de Gravura Nacional. 
De 1950 a 1951 participou 
da exposição circulante da 
International Business Ma- 
chine Corporation em Nova 
York, e também da Bienal 
de Veneza. Figurou também 
nas bienais de Paris, Santia
go do Chile e Tóquio. Foi 
prêmio internacional de gra
vura da II Bienal Interame- 
ricana do México (1960).

Goering (Hermann)

Marechal e político alemão 
(Rosenheim, Baviera, 1893 
Nuremberg, 1946). Seguiu 
carreira militar, entrando pa
ra a aviação em 1914. Foi um 
dos ases da aviação alemã
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na Primeira Guerra Mundial, 
recebendo a condecoração da 
ordem ao mérito. Após a 
derrota alemã, transferiu-se 
para a aviação comercial, na 
Suécia. Nessa época, conhe
ceu sua primeira esposa, a 
riquíssima Condessa Karin 
Fock. Livre dos problemas 
econômicos, retornou para a 
Alemanha, cursando econo
mia política na Universidade 
de Munique. Em 1922, co
nheceu Adolf Hitler, que 
muito o impressionou. Entrou 
então para o partido nacio- 
nal-socialista. Nomeado che
fe da seção de assalto (SA), 
participou do “putsch” de 
Munique (1923), no qual foi 
ferido. Refugiou-se na Áus
tria, mas, graças a uma anis
tia, pôde retornar como de
putado do Reichstag (1928). 
Ligado à alta finança alemã, 
Goering teve papel prepon
derante na conquista legal do 
poder pelos nazistas. Presi
dente do Reichstag (1932), 
influenciou Paulo von Hin- 
denburg para que chamasse 
Hitler à Chancelaria. Ocupou 
a seguir diversos cargos: co
missário da Aviação, minis
tro do Interior da Prússia 
(janeiro, 1933), primeiro-mi- 
nistro da Prússia (abril) e 
ministro do Ar (maio). O de
sejo de Goering era o co
mando da polícia: constituiu 
os SA como auxiliares da 
polícia regular e criou a 
Gestapo (abril, 1933). Hitler, 
porém, deu o comando a 
Himmler e Goering dedicou- 
se ao rearmamento da Ale
manha e à criação da Luft- 
waffe, tornando-a a primeira 
força aérea do mundo (1939). 
Ainda altamente relacionado 
no círculo dos dirigentes das 
finanças e indústrias, Goe
ring recebeu o encargo (1936) 
de executar o plano quadrie
nal, tornando-se assim um 
verdadeiro ditador da econo
mia alemã. Em 1938, foi pro
movido a marechal-de-campo. 
As vitórias da Luftwaffe na 
Polônia, Noruega e França 
fizeram com que fosse no
meado marechal do Reich 
em 1940. Mas o mau êxito 
da batalha da Inglaterra e 
o aumento da aviação aliada 
diminuíram sua influência e, 
já em 1943, não tinha mais 
papel na direção da política 
alemã. Havia também desa
conselhado o ataque à Rús
sia. Detestado por Himmler, 
Goebbels e Bormann, foi 
preso por ordem de Hitler 
nos últimos dias de vida do
III Reich. Capturado pelos 
americanos, quando julgado, 
declarou fidelidade a seu 
passado. Escapou da forca 
envenenando-se na cela.

Goethe (Johann 
Wolfgang von)

mam

V. Goethe, Enciclopédia 
Abril (Vol. "VI).

Gógol (Nikolai 
Vassilievitch)

Escritor russo (Sorotchinsy, 
Ucrânia, 1809 — Moscou, 
1852). De família patriarcal 
de cossacos, viveu até os do
ze anos na pequena proprie
dade paterna de Vasilievka
— e a Ucrânia, com seu fol
clore, seria sua primeira fon
te de inspiração. A perso
nalidade de sua mãe exerceu 
sobre ele considerável influ
ência religiosa e moral da 
qual nunca se libertaria. Em 
dezembro de 1821, mudou- 
se para São Petersburgo, com 
a intenção de conquistar a 
glória literária. Mas seu poe
ma romântico “Hans Kue- 
chelgarten”, que publicou em 
1829 sob o pseudônimo de 
V. Avlov, foi mal acolhido 
pelos críticos. Descontente 
com essa acolhida e, sem dú
vida, com a própria obra, 
queimou-a. (Como essa pri
meira, sua última obra — a 
segunda parte de “As Almas 
Mortas” — seria destruída 
pelo fogo.) Pensou em emi
grar para os Estados Unidos, 
mas não passou da Alema
nha. Retornando para Mos
cou, foi obrigado, para ga
nhar a vida, a conseguir lu
gar como funcionário na 
administração pública. Em 
1831, foi nomeado professor

de história no Instituto Pa
triótico para Moças. Seu ta
lento de prosador revelou-se 
nas novelas “Vigílias da 
Ucrânia” (dois volumes; 
1831/32), inspiradas em can
ções, contos e lendas de sua 
província natal. Conheceu 
Aleksandr Sergueievitch Push- 
kin, que deveria influenciá-lo 
e dar-lhe os temas de “O 
Inspetor Geral” e de “As 
Almas Mortas”. Nomeado 
professor de história da Ida
de Média na Universidade de 
São Petersburgo, Gógol pou
co depois abandonou a cá
tedra (1834/35), mas conti
nuou sua carreira literária. 
Uma nova coleção de nove
las, “Os Arabescos” (1835), 
era composta por “O Retra
to”, “A Perspectiva Névski” 
e “Diário de um Louco”. 
Neste último aparece o pro
blema crucial de toda a obra 
de Gógol: o mal, o diabo em 
sua verdadeira natureza hu
milhante e invejosa, que ani
quila o personagem. Este é 
um pequeno funcionário ri
dicularizado, que nunca teve 
a palavra, a quem ninguém 
pergunta nada, e que só en
contra remédio para seu mal 
no orgulho da demência. Ou
tras novelas foram unidas na 
coletânea “Mirgorod” (1835), 
de inspiração ucraniana. En
tre estas, a mais importante 
é “Taras Bulba”. O humor 
amargo e sarcástico de Gó
gol já se manifestara na no
vela “O Nariz” (1833) e iria 
se apresentar totalmente livre 
em “O Inspetor Geral”
(1836), sátira violenta aos 
funcionários russos das pro
víncias. Essa obra foi denun
ciada por inúmeros críticos 
czaristas como uma ofensa 
à ordem. Gógol defendeu-se: 
queria condenar os vícios, 
não as instituições; mas sen
tiu-se, então, incompreendido, 
caluniado e traído por todos. 
Nem mesmo o sucesso da 
encenação foi suficiente para 
encorajá-lo e restituir-lhe a 
autoconfiança. Assim, partiu 
imediatamente para o estran
geiro: Alemanha, Suíça, Fran
ça e Itália. Retornou para 
Moscou mas, atacado por 
uma desconfiança doentia 
pouco depois tornava a via
jar para o estrangeiro. Em 
1841 publicou a novela “O 
Capote”, que exerceu imen
sa influência na literatura 
russa e inaugurou a época 
do Realismo nesse país. Em 
setembro de 1841, quando 
acabara a primeira parte de 
“As Almas Mortas”, retornou 
para Moscou com a intenção 
de fazê-la publicar. Mas suas 
esperanças logo se transfor
maram em raiva: o comitê



moscovita de censura, ao 
qual enviara o manuscrito, 
recusou-o. Mas seus amigos 
intervieram e, após algumas 
modificações, o livro foi pu
blicado com o título “As 
Aventuras de Tchitchikov, ou 
As Almas Mortas” (1842). 
Esta obra foi muito criticada 
e Gógol magoou-se profun
damente. Sua publicação 
coincidiu, na vida do escri
tor, com uma crise de mis
ticismo doentio. Passava os 
dias estudando os Evangelhos, 
a se interrogar sobre a ne
cessidade de entrar para um 
convento, e fazendo projetos 
para uma viagem a Jerusa
lém. De repente, fugiu de 
São Petersburgo para refu
giar-se em Roma, de onde 
publicou (1847) “Extratos de 
uma Correspondência com 
meus Amigos”, apologia dos 
aspectos mais reacionários da 
política czarista, que provoca 
uma indignação quase geral. 
Recebeu então uma carta de 
seu amigo Vissarion Belínski 
(que também o criticava) e 
isso irritou e perturbou o 
autor ainda mais. Foi nesse 
estado de ânimo que queimou 
alguns capítulos já escritos 
da segunda parte de “As 
Almas Mortas”, à qual se de
dicava havia cinco anos. Par
te para uma peregrinação à 
cidade santa, mas volta de
cepcionado. Confia seu esta
do de ânimo ao padre Matvei 
Konstantinovski, padre extre
mista que se tornara seu di
retor espiritual e não cessa
ria de exercer total influên
cia sobre ele. Lançou-se no
vamente aos trabalhos literá
rios, mas acreditava cada vez 
menos no sucesso de seu em
preendimento. A partir de
1849, Gógol passou por esta
dos extremos de exaltação e 
depressão, resultado do agra
vamento de sua saúde psí
quica. Morreu em 1851 de
pois de queimar o manuscrito 
completo de “As Almas 
Mortas”.

Góis (Damião de)

Historiador e humanista por
tuguês (Alenquer, 1502 — 
mosteiro da Batalha, 1574). 
Em 1511 entrou no palácio 
real como pajem do Rei Ma
nuel I e de seu sucessor, João 
III. Este encarregou-o de di
versas missões diplomáticas 
no estrangeiro. Após retor
nar definitivamente a Portu
gal (1545), escreveu, sob en
comenda, a “Crônica do 
Príncipe João” e depois a 
“Crônica do Rei Manuel I”, 
na qual não deixou de criti
car duramente as crueldades 
feitas para com os judeus.

Aos setenta anos foi proces
sado pela Inquisição, acusa
do de luteranismo e heresia. 
Foi condenado, em 1572, à 
reclusão por toda a vida no 
Mosteiro da Balalha e teve 
seus bens confiscados. Além 
de suas crônicas, que são 
suas melhores obras, Góis 
deixou inúmeros escritos em 
latim: “Fides”, “Religio Mo- 
resque”, “Urbis Lovaniensis 
Obsidio”.

Góis (Pedro de)

Sertanista português (? — 
índia, 1559). Emigrou para 
o Brasil com Martim Afonso 
de Sousa e dele recebeu duas 
sesmarias em 1532: uma em 
São Vicente e outra em Pi- 
ratininga. Deve-se a ele o 
primeiro engenho de açúcar 
de São Vicente. Foi também 
o primeiro fidalgo a organi
zar uma expedição contra 
Iguape, então ocupada por 
espanhóis. Em São Tomé, 
outra de suas capitanias, de- 
dicou-se à luta contra os in
dígenas. Porém abandonou a 
empresa quando a cidade que 
fundara, Vila da Rainha, foi 
destruída. Dirigiu-se para a 
Bahia e, em 1546, embarcou 
para a metrópole. Retornou 
para o Brasil em 1549 como 
capitão-mor da costa, acom
panhando Tomé de Sousa. 
Dedicou-se novamente à luta 
contra os índios e, após ter 
sido enviado a Santa Cata
rina para procurar os so
breviventes da armada de 
Dom Diego de Sanabria, re
nunciou ao posto e retornou 
a Portugal. Foi então para 
as índias (1556) com Dom 
João de Meneses, voltando 

$ a Portugal pouco depois. Em 
1559, foi para as índias, des
ta vez acompanhando Dom 
Pedro Vaz de Siqueira. Fa
leceu em batalha.

Góis Monteiro (Pedro 
Aurélio de)

Militar brasileiro (São Luís 
do Quitunde, AL, 1889 — 
Rio de Janeiro, GB, 1956). 
Entrou para a carreira mili
tar em 1904 e, seis anos de
pois, formou-se aspirante a 
oficial da arma da cavalaria. 
Serviu durante muitos anos 
em guarnições do Rio Gran
de do Sul. Tenente-coronel, 
foi um dos chefes da Revo
lução de 1930, que instaurou 
o Estado Novo. Dois anos 
depois, já general, comandou 
forças mobilizadas de quase 
todo o país para combater 
os contingentes do General 
Bertoldo Klinger, principal 
chefe militar da Revolução 
Constitucionalista de São

Paulo. Delegado brasileiro ao 
Comitê para a Defesa do 
Continente, realizado em 
Montevidéu em 1944, foi, 
quando de seu regresso ao 
Brasil, um dos principais ar- 
ticuladores do movimento que 
depôs o Presidente Getúlio 
Vargas, em 29 de outubro de 
1945. Ministro da Guerra 
por duas vezes (1934/35 e 
1945/46), senador por Ala
goas (1947), exerceu também 
as funções de ministro do 
Supremo Tribunal Militar.

Goldoni (Cario)

V. Goldoni. Encic lopédia  
Abri l (Vol. VI).

Goldsmith (Oliver)

Escritor inglês (Palias, Irlan
da, 1728 — Londres, 1774). 
Filho de um eclesiástico po
bre, começou desde cedo a 
trabalhar para ganhar a vida. 
Em 1744 entrou para o Tri- 
nity College de Dublin como 
“sizar” (ou seja: em troca de 
serviços, recebia subsídios). 
Recusado nos exames para 
entrar na carreira eclesiásti
ca, foi preceptor por algum 
tempo. Um tio deu-lhe di-

Goethe, 
Johann Wolfgang von —  
Goldsmith, Oliver



nheiro para estudar direito 
em Londres, mas Goldsmith 
não ultrapassou Dublin, pois 
perdeu tudo no jogo. Em 
1752 estudou medicina em 
Edimburgo e, dois anos de
pois, foi para Leyde. Depois 
de um ano, percorreu a pé 
a França, a Suíça e a Itália. 
Parece que, sem dinheiro, vi
veu tocando flauta e parti
cipando de discussões nas 
universidades. Numa dessas 
universidades, Goldsmith ob
teve um diploma que lhe per
mitiu, quando de seu regresso 
a Londres (1756), exercer a 
medicina. Já começara, en
tão, a escrever: com a pu
blicação de seu artigo sobre 
a “Abelha” e suas “Cartas 
Chinesas”, (“O Cidadão do 
Mundo, ou Cartas de um 
Filósofo Chinês Residente em 
Londres a seus Amigos no 
Este”, 1762), tornou-se co
nhecido — mas não rico. 
Aliás, ele nunca conheceria 
a riqueza: era imprevidente, 
caridoso e amava os prazeres. 
A partir de 1761, passou a 
freqüentar a sociedade. A 
venda do manuscrito de sua 
obra-prima, “O Vigário de 
Wakefield”, salvou-o da pri
são por dívida. Seguiram-se 
“O Cosmopolita” (1760/62), 
“O Viajante” (poema de te
ma filosófico, 1764) e “His
tória da Inglaterra numa 
Série de Cartas” (1764). Es
creveu ainda algumas comé
dias que tentam reagir con
tra o falso sentimentalismo 
da época, entre as quais: 
“Ela se Humilha para Ven
cer ou os Erros de uma Noi
te”. Seu póema “A Aldeia 
Abandonada” (1770) inicia a 
tradição literária que levaria 
aos temas sociais da literatu
ra moderna. Em 1774, na 
miséria, Goldsmith adoeceu. 
Por tomar remédios contra a 
indicação médica, seu estado 
se agravou até ’a morte.

Golgi (Camillo)

Histologista e patologista ita
liano (Corteno Golgi, Bres- 
cia, 1844 — Pavia, 1926). 
Professor em Pavia, seus tra
balhos mais importantes re
lacionam-se à malária e à 
histologia do sistema nervo
so. Desenvolveu uma técnica 
de coloração cromo-argêntea 
para corar as células nervo
sas (método de Golgi) e um 
sistema particular de granu- 
lações citoplasmáticas: o 
aparelho de Golgi. Devido a 
suas pesquisas sobre o sis
tema nervoso, recebeu, em 
1906, juntamente com o es
panhol Santiago Ramón y 
Cajal, o prêmio Nobel de 
medicina e fisiologia.

Gomes (Antônio Carlos)

Compositor brasileiro (Cam
pinas, SP, 1836 — Belém, 
PA, 1896). Um dos 26 filhos 
do modesto músico Manuel 
José Gomes, aos dez anos já 
era percussionista da banda 
de seu pai. Fora este que 
lhe dera, juntamente com 
todos seus irmãos homens, 
as primeiras noções musicais. 
Após ter tocado todos os 
instrumentos da banda, An
tônio Carlos estudou piano, 
mas nunca chegou a ser um 
excelente intérprete, devido 
ao nervosismo de suas mãos. 
Gostava mesmo de compor: 
aos vinte anos já era autor 
de uma missa e de fantasias 
e romanças que agradaram 
seu público. Mas Campinas 
já se tornara pequena para 
sua ambição. Por diversas 
vezes visitara São Paulo, fre
qüentando as “repúblicas” 
estudantis. Na capital, com
pusera um “Hino Acadêmi
co” e a modinha “Quem Sa
be”. Numa dessas viagens, 
contrariando a vontade pa
terna, foi para o Rio, onde 
a Condessa de Barrai apre
sentou-o ao imperador. Foi 
então recomendado ao dire
tor do Conservatório de Mú
sica e matriculou-se no curso 
de composição do mestre 
italiano Gioacchino Giannini
(1859). Após quase dois anos 
de estudo, Antônio Carlos 
apresentou duas cantatas que 
lhe valeram um convite para 
a regência da Ópera Nacio
nal. Compôs nessa época “A 
Noite do Castelo”, que co
nheceu enorme sucesso e foi 
apresentada diversas vezes 
no Rio, São Paulo e Campi
nas. Sucederam-se as home
nagens ao jovem maestro (o 
imperador agraciou-o com o 
Hábito de Cavaleiro da 
Ordem da Rosa), que muito 
prometia para a criação de 
um teatro lírico essencial
mente brasileiro. Seguiu-se 
“Joana de Flandres” (1863), 
que confirmou o talento de 
Carlos Gomes. Em 1863 par
tiu para a Europa, onde 
aprofundaria seus estudos 
(que Dom Pedro II resolvera 
custear). Em Milão, porém, 
sendo estrangeiro e não que
rendo se naturalizar, não po
de entrar para o conservató
rio. Mas Lauro Rossi, diretor 
do conservatório, aceitou-o 
como aluno particular, com 
o direito de fazer exames de 
fim de ano. Em 1866, conse
guiu, com distinção, o diplo
ma de maestro-compositor. 
Escreveu então duas partitu
ras para as revistas “Se sá 
Minga” (“Não se Sabe”, em 
dialeto milanês, 1867) e

“Nella Luna” (1868). Dedi
cou-se a seguir à composição 
de sua ópera “O Guarani”, 
estreada com enorme suces
so em 1870 no Scala de Mi
lão. No mesmo ano (a 2 de 
dezembro), a ópera estreou 
no Teatro Lírico Fluminense 
do Rio de Janeiro e, ovacio
nado pelo público, Carlos 
Gomes foi condecorado no 
palco com a comenda da 
Ordem da Rosa. Em 1871, 
retorna para a Itália, onde 
se casa com Adelina Peri no 
mesmo ano. Compôs então 
“Fosca” (1873) que, segundo 
o próprio autor, seria sua 
melhor obra, “Salvador Ro
sa” (1874) e “Maria Tudor”
(1878). Esta última conheceu 
o fracasso na estréia, mas 
foi seguida por uma tem
porada de êxito. Retornou 
então para o Brasil, desem
barcando em 1880 na Bahia, 
onde foi recebido entusiasti
camente pelo povo. Compôs 
o “Hino a Camões” e depois 
foi ao Rio, sendo recebido 
de forma ainda mais apoteó
tica (a ponto de se libertarem 
escravos em homenagem a 
sua chegada). Carlos Gomes 
se tornara um símbolo da 
cultura brasileira. Após con
seguir equilibrar sua situação 
financeira, retornou para a 
Itália. Iniciou a composição 
de sua segunda ópera de te
ma brasileiro, “O Escravo”. 
Estreou no Lírico do Rio de 
Janeiro em setembro de
1889, e foi dedicada à Prin
cesa Isabel. Quando da pro
clamação da República, Car
los Gomes foi englobado 
nas antipatias que rodeavam 
a família real e perdeu 
o apoio oficial. Retornou 
então para Milão, de onde 
recusou o pedido do novo 
governo brasileiro para com
por um hino à República, 
pois mantinha-se fiel a seu 
imperador. Apresentou, em 
1891, no Scala, o “Condor”, 
que teve grande sucesso e, 
segundo os críticos, era uma 
evolução no estilo do autor 
para uma arte mais serena. 
No ano seguinte, apresentou 
“Colombo” (poema vocal- 
sinfônico) e foi nomeado 
membro da delegação brasi
leira à Exposição Universal 
Colombiana de Chicago. 
Em 1893, retornou para 
Milão, onde compôs peças 
isoladas enquanto esperava 
uma nomeação do governo 
brasileiro para organizar um 
conservatório em Campinas, 
Pernambuco, Pará ou Minas. 
Em 1895, foi convidado a 
organizar e dirigir o Conser
vatório do Pará. Mas morreu 
no ano seguinte, devido a um 
tumor canceroso.



Gonçalves (Francisco de
Paula, dito Paulo)

Escritor brasileiro (Santos, 
SP, 1887 — id., 1927). De 
família pobre, teve sérias di
ficuldades para estudar (che
gou a abandonar seus estu
dos para trabalhar). Seu 
grande interesse pela leitura 
permitiu-lhe adquirir vasta 
cultura e, já aos quinze anos, 
escrevia versos. Iniciou sua 
carreira jornalística como re
visor do “Diário de Santos”, 
sendo pouco depois redator 
da “Tribuna”, na qual pu
blicou seus primeiros versos. 
Participou, ainda em Santos, 
do “Comércio de Santos”, 
mudando-se então para São 
Paulo, onde colaborou nos 
jornais: “Jornal do Comér
cio”, “Foiha da Noite”, 
“Foiha da Manhã” e “Esta
do de S. Paulo” (como crí
tico teatral). Em 1922, foi 
publicado seu primeiro livro 
de poesias, “Iara”, muito bem 
recebido pela crítica. Mas 
foi como escritor teatral que 
Paulo Gonçalves se sobres
saiu, conseguindo dar ao tea
tro brasileiro uma nova fei
ção. Introduziu no Brasil o 
teatro histórico, com “1830” 
(comédia em versos de 1924, 
premiada pela Academia Bra
sileira de Letras). Escreveu 
ainda “A Comédia do Cora
ção”, “As Mulheres não 
Querem Alma” e “Quando as 
Estrelas se Apagam”.

Gonçalves (Nuno)

V. Gonçalves, Nuno, Enci
clopédia Abril (Vol. VI).

Gonçalves (Ricardo 
Mendes)

Poeta brasileiro (São Paulo, 
SP, 1883 — Santos, SP,
1916). Viveu grande parte 
de sua infância em Ribeirão 
Preto. Entre os onze e doze 
anos escreveu suas primeiras 
poesias, que publicou — com 
o título “Cromo” — no jor
nal “O Leque”. Escreveu um 
pequeno jornal manuscrito 
que fazia circular em família 
e que a todos espantou. Em 
1905 entrou para a Faculda
de de Direito de São Paulo. 
Tornou-se grande amigo de 
Monteiro Lobato e Godofre- 
do Rangel, com os quais 
fundou uma “república” e o 
jornalzinho “Minarete”. Nes
sa época, Ricardo Gonçalves 
compôs seus melhores ver
sos, publicados postumamente 
no livro “Ipês”, com um pre
fácio de Monteiro Lobato. 
No primeiro ano de facul
dade recebeu, num concurso 
de trabalhos literários, o pri

meiro prêmio de poesia (en
quanto Monteiro Lobato re
cebia o primeiro prêmio em 
prosa). Socialista, participou 
de movimentos operários e 
ocupou também o cargo de 
vereador na Câmara de São 
Paulo.
Gonçalves da Silva (Bento)

Militar brasileiro e chefe 
dos farrapos gaúchos (Triun
fo, RS, 1788 — Pedras Bran
cas, RS, 1847). Filho de por
tugueses, alistou-se como vo
luntário na campanha de 
1817, transferindo-se então 
para a Província Cisplatina 
(atual Uruguai). Na guerra 
de 1825/28, contra as Pro
víncias do Rio da Prata, al
cançou o posto de coronel de 
guerrilhas, tendo se sobres
saído nas batalhas de Sa- 
randi (1825) e Ituzaingó 
(1827). Acusado de manter 
entendimentos secretos com 
Juan Antonio Lavalleja, em 
relação à incorporação do 
Rio Grande à nova Repú
blica, foi chamado para o 
Rio. Porém, tudo esclareci
do, ele manteve seu posto
(1833). Em 1835 rebelando- 
se contra o governo provin
cial, chefiou a Revolução 
Farroupilha, tomando Porto 
Alegre e a cidade do Rio 
Grande. Aprisionado no 
combate de Fanfa, foi en
carcerado no Rio de Janeiro 
na Fortaleza da Laje e de
pois transferido para a Bahia 
para o Forte do Mar. A in
dependência do Rio Grande 
do Sul fora proclamada em 
sua ausência e Bento Gon
çalves havia sido escolhido 
como presidente. Em 1837, 
conseguiu fugir, retornando 
ao sul para reassumir a di
reção da revolução. Foi pre
sidente até 1845, quando da 
derrota final dos revoltosos. 
Retornou para as atividades 
do campo sem interessar-se 
mais por política. Morreu 
dois anos depois, acometido 
de pleurisia.

Gonçalves Dias (Antônio)

V. Gonçalves Dias, Enciclo
pédia Abril (Vol. VI).

Goncourt (Edmond e 
Jules Huot de)

Escritores franceses (Nancy, 
1822 — Champigny, 1896; 
Paris, 1830 — id., 1870, res
pectivamente). Filhos de um 
oficial superior do Grand- 
Armée, fizeram excelentes 
estudos e demonstraram gran
de propensão para as letras. 
Oito anos mais velho que 
seu irmão, Edmond sentiu 
antes a necessidade de escre
ver. Mas, devido à conformi
dade de seus gostos, em pou
co tempo associou o irmão 
a seu trabalho. Enquanto 
Edmond era taciturno e in
clinado à concentração, Jules 
era todo entusiasmo e extro
versão. Esse contraste com
pletou-os. Seria difícil, por
tanto, separar um do outro. 
Enquanto Edmond traçava 
minuciosamente o plano de 
cada obra, Jules (que era 
apaixonado pela arte de es
crever) dedicava-se sobretudo 
ào estilo. Apesar de Edmond 
ter sobrevivido ao irmão, as 
obras mais importantes fo
ram escritas em colaboração. 
Estrearam na carreira literá
ria com “Charles Damailly”
(1860) seguido por “Irmã 
Filomena” (1861), “Renée 
Mauperin” (1864), “Germinie 
Lacerteux” (1865), “Manette 
Salomon”, sua obra-prima 
(1867), e “Madame Gervai- 
sais” (1869). Os irmãos Gon
court interessaram-se pela 
história, especialmente pela 
do século XVIII francês, in
cluindo a Revolução: “His
tória da Sociedade Francesa 
durante a Revolução” (1854), 
“Retratos íntimos do Século 
XVIII”, “Madame Barry”
(1860), “A Mulher no Século 
XVIII” (1862), “Madame de 
Pompadour” (1878), e “A 
Arte do Século XVIII” 
(1859/75). Os Goncourt fo
ram realistas vigorosos e crí
ticos de arte finos e agudos. 
Edmond tinha o costume de 
reunir um pequeno grupo de 
amigos; assim nasceu a idéia 
de fundar a Academia dos 
Goncourt. Instituída pelo es
critor em 1816, foi declarada 
de utilidade pública em 1903.

Gongora y Argote (Luís)

V. Gongora, Enciclopédia
Abril (Vol. VI).

Gontcharov (Ivan 
Aleksandrovich)

Escritor russo (Simbirsk,

Golgi, Camillo — 
Gontcharov, Ivan 
Aleksandrovich



1812 — São Petersburgo, 
1891). Filho de uma rica 
família de mercadores, foi 
por quase toda sua vida fun
cionário público. Desde cedo, 
porém, dedicou-se à litera
tura, inicialmente traduzindo 
poesias e, em 1839, com o 
romance “Um Erro Feliz”. 
Seus três romances, “Uma 
História Comum” (1847), 
“Oblomov” (1859) e “O Bur
lão” (1869), formam uma 
longa história da sociedade 
russa do período de 1840/70. 
É o monólogo de um espí
rito inquieto e agudo que se 
confessa inclusive a si mes
mo. É sobretudo o caso de 
“Oblomov”, um dos roman- 
ces-chaves da literatura mun
dial, por seu quadro dramá
tico da inércia moral e in
telectual, da indiferença para 
com tudo, do horror ao tra
balho. Os dicionários russos 
chegaram a registrar a pa
lavra “oblomóvchtchina” para 
designar essa inatividade 
devaneadora expressa na 
obra-prima de Gontcharov.

Gonzaga (Francisca
Edwiges Neves, dita 

Chiquinha)

Pianista e compositora po
pular brasileira, pioneira da 
emancipação feminina no 
Brasil (Rio de Janeiro, GB, 
1847 — id., 1935). Começou 
desde cedo a escandalizar a 
sociedade patriarcal da época, 
sendo a primeira moça de 
família carioca a usar lenço 
na cabeça em vez de chapéu. 
Mas já aos onze anos havia 
iniciado sua carreira de com
positora com uma música de 
natal, “Canção dos Pasto
res”. Obrigada a casar-se 
muito cedo com um oficial 
da marinha, inculto e con
trário às tendências musicais 
de Chiquinha, forçando-a a 
viajar com ele, abandonou-o 
depois de algum tempo, le
vando consigo os cinco filhos. 
Retornou para o Rio de Ja
neiro, onde teve de enfrentar 
a sociedade da época, im
piedosa para com uma mu
lher que abandonasse o ma
rido. Muito atraente, Chiqui
nha logo conseguiu um novo 
casamento, mas o resultado 
foi o mesmo. A partir 
daí, propagou e praticou 
o amor livre, encontrando 
nessa independência a verda
deira personalidade. Tentou 
lecionar português, francês, 
latim, geografia, história e 
matemática, mas acabou de
cidindo-se a ser professora 
de piano e compositora. Além 
de dar aulas nas casas de 
seus alunos, uniu-se a um

grupo de músicos de choro, 
que tocavam em festinhas al
gumas vezes por semana (na 
época, isso era uma boa fon
te de renda). Foi essa neces
sidade d£ moldar o som de 
seu piano ao gosto popular 
que lhe valeria, em pouco 
tempo, a glória de tornar-se 
a primeira grande composi
tora de música popular bra
sileira. A oportunidade para 
demonstrar sua grande habi
lidade surgiu numa reunião 
em honra do compositor 
Henrique de Mesquita (cria
dor do tango brasileiro). Na 
noite anterior, ela sonhara 
com uma polca, que não saí
ra de sua cabeça, ao acordar. 
Nessa noite, desenvolveu ao 
piano — de improviso — 
essa música. Pouco depois, 
cada um dos presentes pe
gou seu instrumento e logo 
improvisava-se um choro ba
seado na tal polca. Essa pol
ca, “Atraente”, tornou-se fa
mosa. Ao mesmo tempo que 
se tornava conhecida, Chi
quinha aperfeiçoava sua cul
tura musical com o Maestro 
Arthur Napoleão. Nessa épo
ca — quando o disco e o 
rádio eram ainda desconhe
cidos —, o melhor campo 
de trabalho eram a opereta 
e as revistas burlescas. Em 
1885, Chiquinha estreou no 
teatro de variedades com a 
opereta de costumes “A Cor
te na Roça”. Até essa época, 
nenhuma mulher tivera pos
sibilidade de constar entre os 
músicos, mas Chiquinha Gon
zaga conseguiu impor-se, sem 
se importar com o que se
ria dito a seu respeito. Des
de esse ano até 1934 compôs 
77 peças teatrais, tornando- 
se autora de 2 000 composi
ções (polcas, valsas, tangos, 
lundus, maxixes, fados, qua
drilhas, gavotas, barancarolas, 
mazurcas, habaneras, choros 
e serenatas). Participou da 
campanha abolicionista en
dereçando a renda das ven
das de suas partituras para 
a Confederação Libertadora. 
Recebeu (1894) um broche 
com as notas dos primeiros 
compassos de sua valsa “Val- 
quíria”, a bordo do navio 
francês “Duquèsne”, diante 
da guarnição formada. Em 
1899, compôs “Ó Abre Alas”
— que se tornaria a música 
obrigatória e única de inú
meros carnavais. Viajou pela 
Europa em 1902, 1904 e 
1906/10, tornando-se espe
cialmente querida em Portu
gal, onde escreveu músicas 
para diversos autores, como, 
por exemplo, “As Três Gra
ças” e “A Bota do Diabo”. 
Ao retornar para o Brasil,

obteve seu maior sucesso 
com a opereta em três atos, 
de Luís Peixoto e Carlos 
Bittencourt, “Forrobodó”. Sua 
última composição foi “Ma
ria” (para a peça homônima 
de Viriato Correia), em 1933. 
Ao morrer, Chiquinha Gon
zaga já era uma figura sim
bólica do teatro musicado.

Gonzaga (Tomás Antônio)

Poeta brasileiro de origem 
portuguesa (Porto, 1774 — 
Moçambique, c. 1809). Filho 
de um magistrado brasileiro, 
aos sete anos viajou para o 
Brasil. Fixando-se na Bahia, 
estudou com os jesuítas até 
começar seu curso de direito 
na Universidade de Coimbra, 
pela qual se bacharelou. No
meado juiz-de-fora de Beja, 
em 1778, lá ficou por quatro 
anos, após o que foi esco- 
lhido para ouvidor de Vila 
Rica, atual Ouro Preto (MG). 
Provedor da Fazenda, dos 
Defuntos e Ausentes, Cape
las e Resíduos, na mesma 
cidade, passou a residir ao 
lado da casa da jovem Ma
ria Dorotéia Joaquina de 
Seixas. Esta moça viria a ser 
sua mais profunda paixão e 
lhe inspiraria a obra-prima 
“Marília de Dirceu” (Dirceu 
era o nome árcade do poe
ta). Quando Luís da Cunha 
Pacheco e Menezes tornou- 
se governador da capitania 
de Minas Gerais, Gonzaga 
logo se incompatibilizou com 
o governante, apelidando-o 
“Fanfarrão Minésio” em suas 
“Cartas Chilenas” (cuja au
toria foi muito discutida, an
tes de se comprovar que seu 
autor fora Tomás Antônio). 
Apesar dessa inimizade, foi 
nomeado desembargador na 
Bahia (na época, noivo de 
Maria, aguardava a licença 
de casamento). Devido, po
rém, a sua ligação com Cláu
dio Manuel da Costa, Alva
renga Peixoto e Silva Alva-



renga, foi envolvido no pro
cesso da Inconfidência Mi
neira. Preso, foi enviado ao 
Rio de Janeiro, sendo encar
cerado na ilha das Cobras, 
onde iniciou a composição 
de “Marília de Dirceu”. Três 
anos depois, Tomás Antônio 
Gonzaga sofreu processo, 
sendo condenado à prisão 
perpétua em Angola. Mais 
tarde, conseguiu que a pena 
fosse comutada para dez anos 
de degredo em Moçambique. 
Duas vezes embargou a sen
tença, mas em 22 de maio de 
1792 foi para lá enviado. Na 
África pouco escreveu, dedi
cando-se à advocacia. Casou- 
se com a rica Juliana de 
Sousa Mascarenhas, que dele 
tratara durante uma doença
— e sua Marília morreu sol
teira. Tomás Antônio Gonza
ga é considerado o árcade 
mais importante dos poetas 
brasileiros.

Gonzalez (Julio)

Escultor espanhol (Barcelo
na, 1876 — Arcueil, 1942). 
Foi em Barcelona, no “ate- 
lier” onde seu avô e depois 
seu pai haviam sido ourives, 
que Julio aprendeu a traba
lhar com os metais. Estudou 
também desenho e pintura 
na Escola de Belas-Artes. A- 
família Gonzalez mudou-se 
para Paris em 1900. Na ca
pital francesa, Julio reencon
tra Picasso, que conhecera 
em Barcelona, e torna-se 
amigo de Maurice Raynal e 
de Max Jacob. Juntamente 
com seu irmão Jean, também 
pintor, expôs no Salão de 
Outono e no dos Indepen
dentes. Em 1908, com a mor
te de seu irmão, Julio atra
vessou uma fase sombria. 
Abandonou então o pincel 
para dedicar-se à escultura, 
aplicando os conhecimentos 
que adquirira na juventude. 
Durante uns quinze anos vi
veria em solidão quase total. 
Em 1927, executou uma sé
rie de “Máscaras Recortadas” 
(“Masques Decoupé”) e de 
“Naturezas Mortas”, suas 
primeiras obras em ferro. 
Livre da influência cubista, 
evidente nos bronzes, em 
poucos anos produziria a 
maior parte de suas obras, 
inventando ao mesmo tempo 
novas formas técnicas. Tra
balhando sem parar, desco
briu as virtudes plásticas do 
ferro. Esse metal foi usado 
por ele para cantar os volu
mes em suas plenitudes e, 
mais freqüentemente, para 
sugeri-los por meio de linhas, 
perfurações e até mesmo por 
vazios. A escolha de um ma

terial até então desdenhado 
levou o artista a encontrar 
uma técnica correlata, esta 
levando a uma linguagem 
apropriada e, finalmente, a 
um estilo original. Tornou o 
ferro um meio singularmen
te moderno de expressão, no 
que se mostra um precursor 
da era contemporânea. Algu
mas das obras de Julio Gon
zalez são: “Don Quixote”
(1927), “Montserrat” (sua 
obra-prima, 1937), “O Beijo” 
(1930), “Maternidade” (1936) 
e “Os Homens-Cactus” (1939/ 
40). Na evolução de sua obra, 
ele passa de uma forma na
turalista a uma forma abstra
ta, de uma forma densa e 
maciça a uma forma linear, 
que se inscreve no espaço 
com uma elegante fantasia. 
A natureza era, para suas 
interpretações, uma fonte 
inesgotável. No inverno de
1941 iniciou uma grande es
cultura em gesso: o “Mont
serrat n.° 2”. Para executar 
essa obra, inspirou-se nos 
dramas de guerra.

Gonzalez Prada 
(Manuel)

Político e poeta peruano (Lu- 
ria, 1848 — id., 1919). Toda 
sua obra literária reflete sua 
ideologia política, tanto nas 
coletâneas de poesias líricas 
intituladas “Minúsculas” 
(1901) e “Presbiterianas” 
(1903), quanto nos escritos 
em prosa como “Horas de 
Luta” (1908) e “Páginas Li
vres” (1894). Partidário de 
uma transformação radical 
da vida social e política, 
Gonzalez Prada foi obstina
damente criticado e comba
tido, mas os jovens de sua 
geração viam nele o restau
rador da nação. Após a 
guerra com o Chile, Prada 
denunciou o estado de de
composição moral no qual 
haviam caído as instituições 
do país. Segundo ele, as ori
gens desse mal estavam nos 
privilégios de que gozavam 
o Exército, a Igreja e a oli
garquia formada pelos gran
des proprietários de terras. 
Fundou um partido político 
cuja finalidade era lutar con
tra a corrupção. Em vão foi 
acusado de semear o ódio 
ao Peru: passou seu grande 
amor à justiça a seus jovens 
discípulos, que, por sua vez, 
tornaram-se figuras de des
taque na luta político-social. 
Foi como autodidata que 
Prada fez sua cultura, pois 
não seguira estudos regula
res. Deixou-se influenciar so
bretudo pela literatura alemã 
e pela poesia simbolista.

Goodyear (Charles)

Inventor norte-americano 
(New Haven, Connecticut, 
1800 — Nova York, 1860). 
De 1821 a 1830 formou uma 
sociedade com o pai, em 
Naugatuck. Já se interessava, 
então, em descobrir um pro
cesso tecnológico para o tra
tamento da borracha (que, 
em seu estado natural, como 
era usada na época, apresen
tava o grave inconveniente 
de tornar-se dura e de per
der a elasticidade quando ex
posta ao frio, enquanto que, 
exposta ao calor ou à forte 
luz solar, deteriorava-se com
pletamente, tornando-se mo
le e grudenta). Em 1836, 
assinou um contrato com os 
Estados Unidos para a fabri
cação de malas para o cor
reio, com este processo que, 
no entanto, mostrou-se inú
til para as altas temperatu
ras. Em 1837 trabalhou com 
Nathaniel Hayward, que fora 
empregado numa fábrica de 
borracha e tinha feito expe
riências com enxofre mistu
rado com borracha. Good
year comprou de Hayward 
o direito de usar esse pro
cesso imperfeito. Em 1839, 
pingando um pouco de bor
racha sobre um fogão quen
te, descobriu acidentalmente 
o processo de vulcanização 
da borracha, que, assim, tor
nava-se resistente ao frio, 
calor e diversos agentes quí
micos. Em 1844, assegurou 
sua primeira patente. Oito 
anos depois, foi para a In
glaterra, onde artigos que 
utilizavam o processo que 
patenteara haviam figurado 
na Exposição Internacional 
de 1851. Goodyear, porém, 
não foi capaz de estabelecer 
fábricas naquele país. Em 
dezembro de 1855, foi preso 
por dívidas em Paris. Escre
veu então um relatório de 
sua descoberta: “Gum-Elas- 
tic and its Varieties”.

Gonzaga, 
Francisca Edwiges 
Neves, dita Chiquinha —  
Goodyear, Charles



Gorceix (Henri Claude)

Físico e matemático francês 
(Saint-Denis-de-Murs, 1842
— Paris, 1919). Aluno da 
Escola Normal Superior de 
Paris, na qual se formou em
1866. Foi, depois, professor 
de ciências físicas no Liceu 
de Angoulême. Foi também 
preparador de geologia da 
Escola Normal Superior da 
França. Em 1869, viajou para 
a Grécia, onde lecionou ciên
cias na Escola Francesa de 
Atenas. Em 1874, foi convi
dado por Dom Pedro II para 
fundar uma escola de minas 
no Brasil. Escolheu Ouro 
Preto como sede da escola, 
da qual, além de ter sido o 
fundador e primeiro diretor, 
seria professor de geologia, 
mineralogia, física e quími
ca, deixando o cargo em 
1891. Retornou a seguir para 
a Europa, onde recebeu o 
convite, em 1896, para orga
nizar o ensino agrícola do 
Estado de Minas Gerais. Em 
1882 foi nomeado correspon
dente do Museu de História 
Natural de Paris e recebeu 
da Academia de Ciências de 
Paris o prêmio Delesse. Es
creveu “Minas Gerais, um 
dos Estados do Brasil” (1891), 
“A Riqueza Mineral do Bra
sil” (1908), etc. Foi organi
zada em sua homenagem a 
Fundação Gorceix, dedicada 
a trabalhos assistenciais no 
campo da ciência e cultura.

Górgias

Sofista grego (Leontinos, Si
cília, c. 487 a.C. — Larissa, 
Tessália, c. 380 a.C.). Sua 
fama se inicia após uma em
baixada em Atenas, onde fo
ra pedir ajuda contra Sira- 
cusa. Lá conquistou os ha
bitantes da capital cultural 
da Grécia. Estes, vivendo em 
regime democrático no qual 
os oradores tinham decisivo 
papel político, ficaram im
pressionados com os discur
sos sábios e persuasivos de 
Górgias. Mais tarde, Gór
gias mudou-se definitivamen
te para a Grécia, onde se 
tornou professor de retórica. 
Graças a seus ensinamentos, 
reuniu enorme fortuna e fez 
erigir uma sua estátua em 
ouro maciço, em Delfos. Co
mo retórico é considerado o 
fundador da chamada elo
qüência “epidíctica”. Nas 
suas numerosas viagens, teve 
ocasião de pronunciar diver
sos discursos, de alguns dos 
quais se conservaram apenas 
o título e fragmentos: “Elo
gio dos Deuses”, “Discurso 
Olímpico”, “Oração Fúne
bre” e outros. Conservou-se

por completo o texto de dois 
exercícios de sofística: “Elo
gio a Helena” e “Apologia 
de Palamedes”. Para a filo
sofia, a grande importância 
de Górgias advém principal
mente de sua famosa obra 
“Da Natureza ou do Não- 
Ser”, onde afirma que nada 
existe; mesmo se algo exis
tisse, não seria conhecível e, 
ainda que conhecível, não 
seria expressável. Essas teses 
representavam na verdade 
uma polêmica contra a filo
sofia escolástica anterior que 
vinculava as palavras à 
“physis” (natureza) das coi
sas. Mostra Górgias que a 
palavra é “nomos” (conven
ção), que os homens estabe
lecem para exprimir suas 
múltiplas e intransferíveis 
experiências. Com essa con
cepção relativista do conhe
cimento e dos fundamentos 
da linguagem, exalta a au
tonomia e o valor da retó
rica, produtora da persuasão 
e não da verdade. A influên
cia de Górgias nas gerações 
seguintes foi raramente igua
lada na Antiguidade. Platão, 
que escreveu um diálogo com 
seu nome, só conseguiu res
ponder às suas críticas à 
ciência na medida em que 
as incorporou ao seu próprio 
pensamento e reformulou a 
noção de não-ser. O discí
pulo e imitador de Górgias 
foi Isócrates, o grande ora
dor ateniense do século IV 
a.C. O amor de Górgias pelo 
estilo grandiloqüente, ornado 
por expressões poéticas e 
por figuras de retórica, cons
titui o primeiro modelo de 
prosa retórica.

Górki (Máximo)

V. Górki, E nciclopédia Abril 
(Vol. VI).

Gorky (Arshile)

Pintor norte-americano (Ha-

jotz Dzore, Armênia, 1904
— Sherman, EUA, 1948). 
Apesar de sua obra ligar-se 
ao surrealismo, Gorky exer
ceu considerável papel his
tórico na gênese do expres- 
sionismo abstrato da escola 
de Nova York. Foi graças a 
sua receptividade que os pin
tores americanos da geração 
de Jackson Pollock puderam 
sofrer indiretamente as in
fluências da arte européia — 
não somente as de Paul Cé- 
zanne, Pablo Picasso ou Miró, 
mas também as de Wladmir 
Kandinsky. A infância de 
Gorky deixou em sua pintura 
marcas indeléveis e nostálgi
cas. Até 1914, ficou em seu 
país natal, emigrando então 
para a Rússia, onde, de 1916 
a 1918, estudou no Instituto 
Politécnico de Tiflis. Em
1920, voltou aos EUA, onde 
levou uma vida de autodida
ta, freqüentando museus e, 
esporadicamente, escolas. De 
1926 a 1931, ensinou na New 
York School of Design e na 
Grand Central School of Art. 
Em 1926, quando pintou “O 
Artista e sua Mãe”, Gorky 
ainda estava sob a influên
cia do Picasso pré-cubista. 
Atravessou a seguir uma fase 
cubista, sendo depois influen
ciado pelo lirismo das primei
ras telas abstratas de Kan
dinsky. Na formação de seu 
próprio estilo, foi muito im
portante seu encontro com 
os surrealistas, especialmente 
com Echaurren Matta, em
1939. Mas, ao contrário de 
Matta — um visionário do 
mundo exterior — > Gorky ex
plora o universo da alma. 
Seus quadros estruturam-se, 
ao mesmo tempo, na inter
penetração das linhas e das 
formas e no emprego da cor. 
Suas obras-primas, feitas en
tre 1947/48, são “Casamen
to” (1947) e “Agonia” (1947).

Gornicki (Lukasz)

Escritor polonês (Oswiencim, 
Cracóvia, 1527 — Tykocin, 
Bialystok, 1607). Estudou em 
Pádua de 1543 a 1548. Re
tornou então para a Polônia 
onde se tornou bibliotecário 
do Rei Sigismundo Augusto. 
A seguir viveu na corte do 
Bispo Maciejowiski e depois 
na do Bispo Zebrzydowski. 
Fez nova estada na Itália, 
em Pádua e Veneza. A lei
tura do “Cortesão Perfeito” 
de Castiglione inspirou-lhe a 
idéia de fazer uma obra pa
recida, mas adaptada ao es
pírito e costumes poloneses 
da época. “O Cortesão Po
lonês” é um dos mais notá
veis monumentos da língua 
e do estilo polonês.



Görres (Johann Joseph von)

Escritor alemão (Coblence, 
1776 — Munique, 1848). 
Inicialmente partidário da 
Revolução Francesa, ficou 
decepcionado após uma es
tada em Paris, em 1799. Ao 
retornar para seu país, obte
ve uma colocação de profes
sor no ginásio de Coblence. 
Em 1806, estava na Univer
sidade de Heidelberg, onde 
freqüentava os círculos ro
mânticos e fez amizades pre
ciosas, particularmente com 
Achum von Arnim. Fez 
cursos de poesia alemã anti
ga, o que era uma inovação. 
No ano seguinte, influenciado 
pelos irmãos Grimm, publi
cou “Livros Populares Ale
mães”. Em 1808, em Coblen
ce, continuou, em seu jornal 
“Rheinischer Merkur” (“Mer
cúrio Renano”), a propagan
da em favor da unidade ale
mã. Foi um dos dirigentes 
da campanha para constru
ção da Catedral de Colônia, 
para ele o símbolo da unida
de alemã. Após a queda de 
Napoleão, os serviços que 
havia feito em prol da liber
tação foram esquecidos e te
ve de deixar seu emprego e 
suspender suas atividades 
jornalísticas, pois suas idéias 
liberais o tornavam suspeito. 
Mas não era de seu feitio 
ficar calado e, em 1819, 
quando do aparecimento de 
seu livro “A Alemanha e a 
Revolução”, seguido por “A 
Europa e a Revolução”, o 
governo expediu um mandado 
de prisão contra o autor. 
GÕrres refugiou-se então na 
Suíça e depois em Estrasbur
go, onde se converteu ao 
catolicismo. Em 1826 foi 
chamado pelo Rei Luís da 
Baviera para ser professor 
de história na Universidade 
de Munique; lá ficou por 
quase vinte anos. Sua influên
cia sobre o Romantismo foi 
considerável.

Gortchakov (Alexandre 
Mikhailovitch)

Político russo do Império 
(Haspal, 1798 — Baden-Ba- 
den, 1883). Ocupou numero
sos postos diplomáticos, prin
cipalmente em Viena, e levou 
o governo de seu país a 
aceitar o tratado de Paris de 
1856, pelo qual a Rússia ce
deria uma parte da Bessará- 
bia à Moldávia. A partir de 
1862 conseguiu o cargo de 
chanceler do Império. Foi 
ministro dos Negócios Estran
geiros em substituição a Nes- 
selrode. Dirigindo a política 
por mais de vinte e cinco 
anos, fundou sua conduta so
bre a aliança russo-prussiana 
e aproveitou a derrota da 
França em 1871 para conse
guir da conferência de Lon
dres a anulação de certos 
artigos do tratado de Paris, 
e para restabelecer a supre
macia russa no mar Negro. 
Depois de ter favorecido a 
aliança dos “três imperado
res” (Alemanha, Áustria- 
Hungria, Rússia), em 1873, e 
inquieto pela hegemonia ale
mã, deu seu apoio à Fran
ça, quando da crise de 1875. 
Em 1878 demitiu-se de suas 
funções.

Gorter (Herman)

Poeta holandês (Wormerveer, 
1864 — Bruxelas, 1927). Es
tudou psicologia clássica e 
ensinou grego por algum tem
po em Amersfoort. Seu poe
ma “Mai”, obra mais notá
vel daquela que foi chamada 
“escola dos anos 80”, esta
beleceu sua reputação de 
poeta e de renovador das 
tradições de expressão do 
século XIX holandês. Rom
peu com os simbolistas pro
curando apresentar instanta
neamente as emoções e os 
sentimentos. Dirigiu-se então 
para Spinoza e para o socia
lismo: “Poemas Socialistas” 
(1903), “Uma Pequena Epo
péia” (1906). Já redator-che- 
fe da revista “De Nieuwe 
Tidj” (“Novos Tempos”) e 
militante da esquerda, optou 
pelo comunismo. Escreveu 
então o poema épico “Pan” 
(1912, aumentado em 1916) 
e “Os Grandes Poetas”, pu
blicado após sua morte.

Gossart ou Gossaert (Jan, 
dito Mabuse)

Pintor belga (Maubeuge, c., 
1478 — Middelbrug, c. 1536). 
Filho de Jacques de Maubeu
ge, mestre em Anversa em 
1503 foi um retratista muito 
bom, captando com seguran
ça o caráter de seus modelos:

“Baudouin de Bourgogne”, 
“Jean Carondelet”, etc. Mas 
foi sobretudo após uma longa 
estada em Florença, Roma e 
Veneza (durante a qual Gos
sart absorveu a antiguidade 
e o italianismo) que chegou 
ao ponto de revolucionar os 
hábitos dos pintores flamen
gos. Seus desenhos, seus car
tões para tapeçarias e seus 
quadros — sempre pomposa
mente assinados em latim — 
espalharam na arte do norte 
um espírito profano e pagão. 
Em suas composições para 
decoração de obras arquitetô
nicas, como nas variações 
sobre o tema “Adão e Eva”, 
tudo serve de pretexto para 
manifestar uma ciência nova, 
impulsionada para a virtuosi
dade da anatomia, do movi
mento de um corpo no es
paço, da perspectiva linear.

Gosse (Philip Henry)

Naturalista inglês (Worcester, 
1810 — St. Marychurch, De
vo n, 1888). Em 1827 come
çou a trabalhar numa em
presa especializada em caça 
de focas em Carbonear, onde 
quebrava o tédio de sua vida 
dedicando-se a investigações 
de história natural. Após 
uma fracassada lavoura no 
Canadá, viajou para os Esta
dos Unidos, ensinou por 
algum tempo no Alabama e 
retornou para a Inglaterra 
em 1839. Uma visita à Ja
maica em 1844 levou-o a fa
zer uma relação dos pássaros 
daquela ilha e a escrever 
“Uma Permanência de um 
Naturalista na Jamaica” 
(1851). Dedicou o resto de 
sua vida à descrição da vida 
animal, especialmente inver
tebrados das águas inglesas. 
A natureza dos numerosos 
volumes sucessivos está de
monstrada pelos títulos: “A 
Perambulação de um Natura
lista na Costa de Devonshire”
(1853), “Noites ao Microscó
pio” (1859) e “Um Ano na 
Costa” (1865). Seus livros 
eram ilustrados com seus 
próprios desenhos meticulosa
mente coloridos. Sua associa
ção ao Plymouth Brethren le
vou-o a rejeitar todas as 
idéias de evolução. Dois anos 
antes do aparecimento de “A 
Origem das Espécies”, de 
Charles Darwin, expressou 
sua posição não-revolucioná- 
ria no livro “Omphalos”.

Gossec (François Joseph)
Compositor belga (Vergnies, 
Hainaut, 1734 — Passy, per
to de Paris, 1829). Inicial
mente menino do coro em 
Notre Dame de Anversa,

Gorceix, Henri Claude —  
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mudou-se para Paris em 
1751, onde tornou-se chefe 
da orquestra particular do 
General La Poplinière (um 
rico mecenas). Dirigiu tam
bém, a partir de 1762, os es
petáculos do Príncipe de 
Conti. Introdutor da sinfonia 
na França, Gossec fundou 
em 1770 um concerto de 
amadores que acostumou o 
público parisiense ao novo 
estilo, elaborado pela escola 
da Mannheim. Gossec conhe
ceu também grande sucesso 
com suas óperas: “Os Pesca
dores” (1766), “A Festa da 
Vila” (1778), “Rosine” 
(1786), etc. Mestre de músi
ca na Ópera (1775), passou 
a dirigir em 1784 a Escola 
Real de Canto, de onde ori
ginou-se o Conservatório. A 
Revolução Francesa iria ins
pirar ao compositor inúmeros 
hinos destinados a exaltar as 
massas durante as grandes 
festas patrióticas: o “Te 
Deum” da festa da Federação 
(1790), “À Liberdade”, “Na
tureza”, etc. Foi nomeado 
inspetor do Conservatório 
Nacional desde sua fundação 
(1795) e, no mesmo ano, 
membro do Instituto. Gossec 
compôs também peças de 
música religiosa (como “Mis
sa dos Mortos”, 1760) e inú
meras obras instrumentais.

Gotthelf (Jeremias)

Escritor suíço de expressão 
alemã (Murten, 1797 — 
Lützelflüh, 1854). Preparou- 
se para a carreira eclesiás
tica em Berna, de onde sua 
família era originária, e fez 
o último ano de estudos teo
lógicos em Gõttingen. Inicial
mente vigário, seu caráter ba- 
talhador valeu-lhe uma longa 
espera por uma paróquia. 
Finalmente, em 1832, foi no
meado para Lützelflüh (lo
calidade situada num peque
no vale que se encontra em 
quase todos os seus escritos), 
onde viveria até sua morte. 
Tentado pelas idéias radicais, 
desligou-se delas quando per
cebeu o perigo que represen
tavam para a religião, a fa
mília e o Estado; e foi para 
defender esses seus valores 
que começou a escrever. Seu 
primeiro romance, “O Espe
lho dos Camponeses”, pro
cura apresentar aos trabalha
dores da terra (entre os quais 
ele vivia) um espelho moral 
e satírico que lhes permiti
ria ver seus defeitos e me
lhor utilizar suas qualidades. 
Foi seguido por uma série 
de romances cuja finalidade 
era sempre educativa e prá
tica; porém, pela fina obser
vação, viva fantasia, humor

e visão plástica, o artista 
que estava em Gotthelf leva
va a melhor sobre o pedago
go e o polemista. Apesar das 
falhas de estrutura de seus 
romances, foi considerado o 
autor suíço dotado de maior 
talento épico. Outras obras 
de Gotthelf: “Penas e Ale
grias de um Mestre de Esco
la”, “Ulrich, o Fazendeiro” 
(considerada como o produto 
mais perfeito da veia idílica 
do autor), “Kathi, a Avó”, 
“Cenas e Lendas da Suíça”, 
“A Aranha Negra” e “Os 
Primos”.

Gottschalk (Godescale)

Teólogo alemão (perto de 
Mainz, c. 805 — Hautvillers, 
c. 868). Obrigado pelo pai, 
um nobre saxão, entrou para 
o mosteiro beneditino de 
Fulda. Em 829, no sínodo 
de Mainz, sob o pretexto de 
ter sido injustamente confina
do por seu abade, conseguiu 
a liberdade, retirando-se ini
cialmente para Corbie e de
pois para Orbais. Seus estu
dos sobre o pensamento de 
Santo Agostinho levaram-no 
a apoiar a teoria, considerada 
herética, da predestinação 
absoluta e a negação da li
berdade e responsabilidade 
humanas. Entre 835 e 840, 
Gottschalk foi ordenado pa
dre e seguiu para a Itália. 
De lá viajou para a Dalmá- 
cia, Panônia e Nórica, pre
gando e escrevendo. Em 848, 
apresentou ao sínodo de 
Mainz uma profissão de fé 
e a refutação das acusações 
que lhe eram feitas por 
Hrabanus Maurus, o abade 
de Fulda. Foi, porém, con
denado por heresia, sendo 
obrigado a jurar que nunca 
mais voltaria ao território de 
Luís, o Alemão. No ano se
guinte, no concílio de Quier- 
zy, procurou novamente jus
tificar suas idéias, mas foi 
novamente condenado, degra
dado de sua condição de pa
dre e fechado no mosteiro 
de Hautvillers. Foi então que 
Hincmar, bispo de Reims, 
tentou fazer com que ele se 
retratasse, mas Gottschalk 
continuou defendendo sua 
doutrina, que ocasionou uma 
grande controvérsia. O caso 
foi discutido nos concílios 
de Quierzy (853), Valência 
(855) e de Savonnières 
(859). E Gottschalk morreu 
sem se retratar. Das muitas 
obras de Gottschalk, ficaram 
somente as duas profissões 
de fé e alguns poemas. Frag
mentos de seus tratados teo
lógicos foram preservados 
nos escritos de Hincmar, 
Erigena e Loup de Ferrières.

Gottsched (Johann 
Christoph)

Escritor alemão (Juditten, 
perto de Königsberg, Prússia 
Oriental, 1700 — Leipzig, 
1766). Filho de um pastor, 
estudou teologia e filosofia 
em Königsberg. Com medo 
de ser obrigado a servir no 
corpo de granadeiros de Fre
derico, o Grande, refugiou-se 
em Leipzig, onde foi profes
sor de poética em 1730 e, 
quatro anos depois, de lógica 
e metafísica. Publicou um 
hebdomadário de tendência 
moralista (“Os Prazeres do 
Intelecto e do Espírito”) mas 
seu maior esforço foi no 
sentido de dar ao teatro e 
à poesia uma nova direção, 
inspirando-se nos grandes 
poetas e dramaturgos france
ses, Racine e Corneille (che
gava a imitá-los). Achava que 
Shakespeare era inimigo das 
letras e quis banir do palco 
a Commedia Dell’Arte e o 
teatro popular. Inicialmente 
contou com o apoio da com
panhia dirigida pela atriz 
Caroline Neuber; mas em 
1741 deu-se a ruptura, devido 
à severidade de Gottsched na 
escolha das peças a serem 
representadas. Não obteve 
muito sucesso quando tentou 
montar suas próprias tragé
dias, completamente despro
vidas de força dramática. 
Algumas de suas obras são: 
“Ensaio de uma Poética Crí
tica”, “Material Necessário 
para a História da Arte Ale
mã” e “A Eloqüência Aca
dêmica como Usada nas Es
colas” (1728).

Goudimel (Claude)

Músico francês (Besançon, c. 
1520 — Lyon, 1572). Em 
1549 freqüentava a universi
dade, em Paris, e publicava 
suas primeiras composições. 
Foi mestre-de-capela em Be
sançon e compôs missas mo- 
tetos (como “Videntes Stel-



Iam”) e outros cantos litúr- 
gicos. Na França freqüentou 
os meios literários, escreven
do muito bem em latim, co
mo provam as “Epístolas a 
Melissus”. Adaptou as 
“Odes” de Horácio em 1555, 
ligou-se aos huguenotes e 
passou para a música, em 
1566, a tradução francesa dos 
“Salmos” (que havia sido 
feita por Clément Marot e 
Théodore de Bèze). Goudi- 
mel usou os mesmos meios e 
estilo dos polifonistas católi
cos contemporâneos. Seus 
“Salmos” a quatro vozes 
lembram muito o maestro 
italiano Giovanni Pierluigi da 
Palestrina — tanto que, di
versas vezes, deduziu-se entre 
os dois uma relação de mes
tre e aluno. É considerado 
um dos melhores músicos do 
século XVI francês. Foi 
assassinado por questões re
ligiosas.

Goujon (Jean)

Escultor francês (Norman- 
dia?, c. 1510 — Bolonha, c. 
1566). Iniciou sua carreira 
em Ruão, trabalhando em 
1540 na tribuna dos órgãos 
de Saint-Maclou. Em 1544 
encontra-se em Paris, onde 
inicia uma colaboração com 
o arquiteto Pierre Lescot. 
Data desta época a decora
ção da tribuna de Saint-Ger- 
main-l’Auxerróis com baixos- 
relevos, dos quais “Deposi
ção” e “Quatro Evangelistas” 
encontram-se no Louvre. 
Desde o início sua carreira 
se mostrou tal qual seria até 
o fim: dessa forma, a “De
posição” é tratada da manei
ra de um drama, mas despro
vida de qualquer significação 
religiosa. O artista preocupa- 
se essencialmente com os 
problemas da forma. Supõe- 
se que em 1547 tenha traba
lhado na decoração da ca
pela dos Montmorency. No 
mesmo ano, foi nomeado 
escultor do rei e decorou o 
palácio de Monsieur de Li- 
gneris, presidente do Parla
mento (atualmente Museu 
Carnavalet). Aí se desta
cam as “Quatro Estações”. 
As “Ninfas” da Fonte dos 
Inocentes — célebres pela 
graça da ondulação dos cor
pos e a fluidez de suas rou
pagens — foram encomenda
das por Lescot em 1549. No 
mesmo ano, iniciou no Lou
vre a longa empresa que só 
interrompeu para fugir para 
a Itália, quando dos massa
cres de Vassy (1562), pois era 
protestante. Outras obras de 
Jean Goujon foram “Cariá- 
tides” e “Os Signos do Zo
díaco”.

Goumilev (Stépanovitch 
Nikolai)

Poeta russo (Kronstadt, 1886
— ?, 1921). Figura caracte
rística da reação contra o 
simbolismo que dominava na 
poesia russa no começo do 
século XX, Goumilev foi o 
chefe de uma escola que ti
nha um nome duplo: “ada- 
mismo” e “acmeismo”. Era 
um grande admirador da 
obra de Nietzsche. Fez seus 
estudos iniciais na Universi
dade de São Petersburgo; 
completou-os em Paris, se
guindo os cursos da Sorbon- 
ne até o dia em que, morren
do de fome, foi preso por va
gabundagem e repatriado. 
Em 1909 colaborou na revis
ta “Apolon”, depois partiu 
para a Abissínia, onde estu
dou cantos populares. Em 
1911, fundou uma sociedade, 
“L’Atelier des Poètes”, e foi 
para a Itália. Mais uma vez 
foi para a Abissínia (1913). 
Voltou a seu país no início 
da Primeira Guerra Mundial, 
e distinguiu-se por atos de 
heroísmo. Acusado de ter 
participado de um complô, 
foi preso e condenado à 
morte. Morreu fuzilado. Ti
nha uma visão muito pessoal 
e individualista do mundo. 
Suas “Cartas sobre a Poesia 
Russa” foram publicadas pos
tumamente em 1923.

Gounod (Charles)

Compositor francês (Paris, 
1818 — id., 1893). Após ter 
feito estudos clássicos, fre
qüentou o Conservatório de 
Paris, obtendo em 1839 o 
Prix de Rome com a cantata 
“Fernande”. Assim pôde ir 
para a Itália em 1840. O es
tudo das obras de Palestrina 
e dos polifonistas italianos 
despertou em Gounod um 
certo misticismo, perceptível 
numa “Missa” executada em 
Roma na Igreja de São Luís 
dos Franceses, e num “Ré
quiem” que despertou grande 
interesse em Viena (para 
onde foi no ano seguinte). 
Data também de sua estada

em Roma o projeto de tra
duzir o “Fausto” de Goethe. 
Antes de retornar para a 
França, foi para Viena e 
Leipzig. Estudou com fervor 
as obras de Mendelssohn, 
Schumann e Berlioz, e ainda 
Bach, Mozart e Beethoven. 
Inicialmente atraído pelo dra
ma musical, compôs “Sa- 
pho”, representado em 1851. 
Seguiram-se “A Freira En
sangüentada” (1854), a comé
dia musical “O Médico ape
sar Dele” (1858) e, em 
1859, sua obra-prima, “Faus
to”. Os dramas compostos 
posteriormente — entre os 
quais “Mireille” (1864) e 
“Romeu e Julieta” (1867) — 
não alcançaram a genialidade 
do “Fausto”. Entre as músi
cas sacras destacam-se os 
oratórios “Redenção”, trilogia 
sobre a paixão de Cristo, e 
“Mors et Vita”. Compôs 
ainda motetos e canções (“A 
Noite”, “O Pequeno Vale” 
e “Serenata”). Deixou inúme
ras páginas de música sinfô
nica e de câmara, escritos 
autobiográficos e ainda “Me
mórias de um Artista” e 
“Don Juan de Mozart”. Ê 
considerado o mestre da es
cola francesa, inspirador de 
Bizet, de Gabriel Fauré e 
muitos outros.

Gourmont (Rémy de)

Escritor francês (Bazoches- 
au-Houlme, Orne, 1858 — 
Paris, 1915). Estudou no Li
ceu de Coutances, freqüen
tando a seguir a faculdade 
de Caen. Em 1884 transferiu- 
se para Paris, onde entrou 
para a Biblioteca Nacional. 
Mas, sete anos depois, foi 
obrigado a sair por ter es
crito um artigo que foi jul
gado escandaloso, “Le Jou- 
jou Patriotisme” (na revista 
“Mercure de France”, da 
qual fora um dos fundado
res). Neste artigo, Gourmont 
declarava sua aversão à 
guerra patriótica. Atingido 
por um lupo no rosto desde 
os 26 anos, acabou esconden
do-se em casa até o fim de 
sua vida — uma vida de 
poeta, romancista e drama
turgo. Sua produção poética 
compreende “As Más Ora
ções” (1900), “Simone”
(1901) e “Os Divertimentos” 
(1912). Alguns de seus ro
mances são: “Merlette” 
(1886), “Uma Noite em Lu
xemburgo” (1906) e “Um Co
ração Virginal” (1907). Seu 
teatro compreende: “Lilith” 
(1892) e “Théodat” (1893), 
poemas dramáticos em pro
sa. Discípulo de Epicuro, 
Bailly e Renan, Gourmont só 
acreditava nas verdades par-

Gotthelf, Jeremias —  
Gourmont, Rémy de



ciais; era também pessimista 
e partidário do anarquismo. 
Fundador, colaborador e re
gente do “Mercure de Fran- 
ce”, Rémy de Gourmont fpi 
um dos maiores críticos do 
grupo simbolista.

Gournay (Vincent de)

Economista francês (Saint- 
Malo, 1712 — Paris, 1759). 
Rico negociante, fez várias 
viagens profissionais pela Eu
ropa inteira, aproveitando 
para fazer estudos sobre o 
comércio. Em 1749, comprou 
um cargo de conselheiro. No
meado em 1751 intendente 
do comércio, percorreu com 
esse título diversas provín
cias da França, observando e 
combatendo todos os abusos. 
Estava ligado à escola dos 
fisiocratas, mas, ao contrá
rio da linha de Quesnay, da
va uma importância capital 
à indústria. Lutou pela li
berdade comercial. É atribuí
da a ele a autoria da famosa 
máxima “laissez faire, laissez 
passer” (“deixai fazer, deixai 
passar”), que tem um senti
do de liberalidade, de impe
dir que se coíba a livre ini
ciativa.

Goya (Francisco)

V. Goya, Enciclopédia Abril 
(Vol. VI).

Goyen (Jan van)

Pintor holandês (Leyden, 
1596 — La Haye, 1656). 
Aprendeu sua arte com o 
paisagista Esaias van der 
Velde, pelo qual deixou-se 
influenciar, no início da car
reira. Não obstante, foi tipi
camente holandês. Aventurei
ro, viajou pela Europa até 
1631, quando se fixou em 
Haia. Paisagista, suas melho
res obras são aquelas que 
pintou depois de 1640, quan
do passou de uma visão cal
ma para um sentimento ro
mântico da natureza. Apesar 
de ter viajado muito, restrin
giu suas paisagens à Holanda.

Gozlan (Léon)

Escritor francês (Marselha, 
1803 — Paris, 1866). Filho 
de um rico armador judeu, 
parou de estudar para enga
jar-se como marinheiro. Via
jou pela África e as viagens 
deram-lhe a idéia de escre
ver uma novela: “Por Que
rer Imitar Robinson”. Cansa
do de viajar, desembarcou 
em Paris. Iniciou-se então no 
jornalismo, tendo uma bri
lhante carreira como cronista, 
nos jornais “Vert-Vert”, 
“Corsaire” e “Figaro”. Pu
blicou vários romances: “O 
Notário de Chantilly” (1836), 
“Aristide Froissard” (1843), 
“As Noites do Père Lachaise” 
(1845). Publicou também um 
livro de memórias, com o 
título de “Balzac de Chine
los” (1856).

Gozzano (Guido)

Poeta italiano (Turim, 1883
— Aglié, Turim, 1916). Es
tudou na Universidade de 
Turim, dedicando-se desde 
cedo ao jornalismo. Em sua 
curta vida, dois fatos tiveram 
uma certa relevância: sua 
paixão pela poetisa Amalia 
Guglielminetti e a viagem 
para a índia, onde fora para 
tentar curar sua tuberculose. 
Durante esta viagem, escre
veu para o jornal “La Stam- 
pa” de Turim, sendo es
ta correspondência posterior
mente reunida no “Verso la 
Cuna dei Mondo” (póstumo,
1917). Sua primeira coletâ
nea de versos foi “A Vida 
do Refúgio” (1907), cujas 
melhores poesias líricas pas
saram depois para “Os Coló
quios” (1911). Como poeta, 
foi um dos melhores repre
sentantes da escola “Crepus
cular” italiana, extenuando 
os motivos mais tristes da 
nostalgia e do tédio: confis
são imediata e quase ingênua 
duma condição onde domi
nam a desilusão, o sonho, o 
abandono, os matizes pálidos 
das cores de todos os dias.

Gozzi (Cario)

Escritor italiano (Veneza, 
1720 — id., 1806). Perten
cente a uma família dedica
da às letras, um verdadeiro 
“asilo de poetas” como ele 
a classificou, toda sua vida 
foi dominada por sua paixão 
às letras. Só deixou Veneza 
uma vez, aos vinte anos, para 
ir à Dalmácia como soldado. 
Em 1744 retornou para Ve
neza, retomando seus estu
dos interrompidos. Ao entrar 
para a Academia Granelles- 
chi, iniciou uma nova ativi
dade literária e foi então 
que apareceu o Gozzi pole
mista e batalhador, o escritor 
sarcástico. Seus alvos prefe
ridos foram Scipione Maffei 
e Goldoni, os líderes de uma 
reforma da comédia que não 
agradava a Cario Gozzi. Ata
cou-os no almanaque “A Tar- 
tana das Influências do Anó 
1756” e, depois, numa feroz 
sátira: “O Teatro Cômico na 
Hospedaria do Peregrino nas 
Mãos dos Acadêmicos Gra- 
nelleschi”. Seu sucesso foi as
segurado com a apresentação 
de “Fábulas”, que provou ser 
ele um escritor de teatro e 
que sabia despertar o interes
se do público com tramas 
simples e máscaras da Com- 
media Dell’Arte. Em 1768 
publicou “Marfisa, a Excên
trica”, poema satírico sobre 
os costumes do século XVIII. 
A seguir dedicou-se a outros 
gêneros, escreveu tragicomé- 
dias, comédias romanescas e 
dramas de capa e espada, 
mas não encontraria mais a 
veia poética das “Fábulas”. 
Escreveu “Memórias Inúteis 
Publicadas por Humilhação”, 
sua obra mais interessante e 
mais viva (na qual traça uma 
figura de si próprio e pinta 
os retratos da vida contem
porânea); e ainda “Angellin 
Belverde”, “Mulher Serpen
te”, “Princesa Turandot” e 
“Princesa Filósofa”.



Gozzoli (Benozzo di Lese)

Pintor italiano (Florença, 
1420 — Pistóia, 1497). O 
gênio agradável e preciosista 
de Gozzoli é definido por sua 
formação: aprendiz de ouri
ves, trabalhou com Lorenzo 
Ghiberti nas portas do Ba- 
tistério de Florença; na Itália 
central, pintou para os fran- 
ciscanos de Montefalco um 
conjunto no Convento de 
São Fortunato; depois, para 
os religiosos de Santa Rosa 
de Viterbo, um ciclo de 
afrescos (perdidos). Em 1459, 
foi chamado a Florença pe
los Médicis. Na capela do 
novo palácio da família, 
pintou em afresco o cortejo 
dos Reis Magos. O afresco 
é composto de pessoas de to
das as idades, com chapéus 
de festa, vestidos com cos
tumes exóticos, lembrando os 
gregos e orientais que vieram 
ao concílio de Florença em 
1439. Em São Gimignano, 
decorou a Igreja Santo Agos
tinho (1463/65), e depois o 
Palácio Comunal. Recebeu 
a seguir a encomenda de 
dois retábulos, um dos quais 
para a Igreja Santo Andréa. 
De lá foi para Pisa, onde pin
tou uma parede com assun
tos do Velho Testamento. 
Nessa cidade, ele passou 
dezessete anos. Gozzoli uti
lizou todas as descobertas da 
arte de seu tempo.

Grabbe (Christian Dietrich)

Poeta dramático alemão 
(Detmold, 1801 — id., 1836). 
Em sua obra — atormentada 
como sua vida — Grabbe 
reflete a época cheia de con
trastes que se seguiu, na 
Alemanha, à primeira gera
ção romântica. Estudou di
reito em Leipzig e, em 1822, 
em Berlim. Na capital levou 
uma vida desregrada, e fale
ceu prematuramente por 
causa dos excessos. Freqüen

tou os salões literários com 
Henrich Heine, mas, tendo 
rompido as relações com o 
poeta, retornou a Detmold, 
onde exerceu o cargo de juiz 
do Conselho de Guerra. Teve 
um casamento infeliz, rapi
damente desfeito, com Luísa 
Clostermeier. Esgotado físi
ca e moralmente, aban
donou suas funções em 
1834; convidado por Karl 
Immermmann a colaborar 
como crítico no teatro de 
Düsseldorf, Grabbe foi para 
essa cidade. Brigando com 
Immermmann, voltou para 
Detmold em 1836, pouco 
antes de morrer. Suas peno
sas experiências de vida — 
provocadas por ele mesmo
— acabaram constituindo o 
fundo de sua obra dramáti
ca: a antítese entre o super
homem, o “Titan”, e a lou
cura dos homens, sua luta 
inútil contra o destino. A cer
teza da derrota provoca um 
sarcasmo amargo, arruinando 
toda fé, todo ideal, o que 
explica o comportamento dos 
protagonistas de seus dra
mas: “Mario e Sila”, “Na- 
poleão ou os Cem Dias”, 
“Don Juan e Fausto”, “Ani- 
bal”, “A Batalha de Armi- 
nius”. É ainda o absurdo do 
mundo e da vida que Grabbe 
sublinha no grotesto “Scher- 
zo, Sátira, Ironia e Coisas 
Mais Prorundas”. Incompre
endido por sua época, ele 
traçou as grandes linhas que 
o Expressionismo do século 
XX deveria redescobrir e 
retomar.

Graça Aranha (José 
Pereira da)

Escritor e diplomata brasi
leiro (São Luís, MA, 1868
— Rio de Janeiro, GB, 1931). 
Estudou direito na Faculda
de do Recife, tendo aulas 
com Tobias Barreto, que o 
influenciou. Seu primeiro 
trabalho, no prefácio da 
“Concepção Monística do 
Universo” (de Fausto Car
doso), revela essa influência. 
Viajando para a Europa co
mo diplomata, teve oportu
nidade de expressar suas 
idéias, já que, nos grandes 
centros, tinha ambiente favo
rável. Desejava para o Brasil 
uma civilização européia em 
clima tropical, concordando 
com um grupo de intelec
tuais nortistas. Sem ter pu
blicado qualquer livro, foi 
membro fundador da Acade
mia Brasileira de Letras, O 
romance “Canaã” (1902) foi 
considerado, na época, tipi
camente brasileiro e de ten
dências arrojadas. Em 1911,

publicou a peça “Malazarte”, 
escrita em português e fran
cês. A peça foi inspirada nos 
mitos de Pedro Malazarte e 
da mãe-d’água, e seguia os 
padrões nórdicos de Ibsen, 
Strindberg e Charles de Cos- 
ter. A peça não teve muito 
sucesso, sendo importante 
pela tentativa de criação de 
um símbolo para o Brasil. 
Graça Aranha rompeu com 
a Academia e com os tradi
cionalistas agrupados em tor
no de Coelho Neto, em duas 
conferências (1922 e 1924), 
pronunciando-se contra o 
espírito conservador dos aca
dêmicos (“Se a Academia 
não se renova, então morra 
a Academia!”). Associou-se 
em São Paulo à Semana da 
Arte Moderna. Escreveu tam
bém “A Viagem Maravilho
sa”, “A Estética da Vida”, 
“O Espírito Moderno” e 
“Correspondência entre Ma
chado de Assis e Joaquim 
Nabuco”. Morreu quando 
fazia sua autobiografia, “O 
Meu Próprio Romance”-

Gracian y Morales 
(Baltazar)

Religioso e escritor espanhol 
(Aragão, 1601 — Saragossa, 
1658). Fez seus estudos no 
colégio dos jesuítas de Ca- 
latayud, e depois na Univer
sidade de Huesca. A seguir, 
entrou para a Companhia de 
Jesus, em maio de 1619. 
Poucas notícias de sua vida 
são conhecidas, entre esta 
época e julho de 1635, quan
do de sua profissão de fé 
e de seus votos definitivos. 
Dotado de uma eloqüência 
sábia e clara — qualidade 
muita rara na época —, a 
partir de 1637 consagrou-se 
exclusivamente às prédicas. 
Esteve duas vezes em Madri, 
em 1640 e em 1641. Viven
do na corte, tornou-se amigo 
do poeta Hurtado de Men- 
doza, secretário de Filipe IV. 
Teve ocasião de mandar ao 
soberano um exemplar de seu 
“Heros” (1630). Mas deixou 
a capital decepcionado e 
irritado. Depois de ter sido 
capelão em Lérida (1646), 
voltou para Huesca e acabou 
em 1647 o manuscrito de 
seu manual “O Homem da 
Corte”. Quatro anos mais 
tarde, com a publicação do 
“Homem Desiludido”, come
çaram os atritos entre Gra
cian e a Companhia de Jesus. 
Os outros livros foram pu
blicados com o nome do 
irmão, Lorenzo Gracian. Im
petuoso e muito mais ho
mem de letras do que reli
gioso, ele não temeu publi-
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car a segunda e a terceira 
partes do “Homem Desiludi
do” — o que lhe valeu o 
exílio em Tarazo (na Sara- 
gossa), onde morreu.

Graco (Caio Semprônio)

Político romano (Roma, 154 
a.C. — id., 121 a.C.). Era 
irmão e partidário de Tibé- 
rio Graco e queria vingá-lo. 
Questor na Sardenha em 126 
a.C., voltou a Roma quando 
foi destituído do cargo. Foi 
nomeado tribuno para 123 
a.C. e reeleito por aclama
ção para o ano seguinte. 
Retomando os projetos do 
irmão, esforçou-se mais am
biciosamente por agrupar 
(contra a nobreza) a classe 
dos cavaleiros, dos proletá
rios e das vilas federadas da 
Itália, prometendo mesmo 
dar o direito de cidadania 
para todos os italianos. Para 
dar terras aos indigentes, fun
dou colônias em Taranto, 
Cartago, Corinto e Grécia. 
Entretanto, afastado do tri- 
bunato, ao qual ele se apre
sentava pela terceira vez, 
Caio Graco passou a agir ile
galmente. Durante uma bata
lha com as tropas do Cônsul 
L. Opímio, sobre o Aven- 
tino, Caio morreu com 3 000 
de seus partidários. As leis 
dos Gracos foram abolidas.

Graco (Semprônio Tibério)
General e questor romano 
(Roma, 162 a.C. — id., 133 
a.C.). Acompanhou o Côn
sul Hostílio Mancino na Es
panha, salvando o exército 
romano (colocado em perigo 
pela incompetência do côn
sul). Tribuno da plebe em 
134 a.C., tentou impor um 
regulamento para a questão 
agrária, muito importante 
para a sociedade romana, 
limitando os avanços dos 
grandes proprietários sobre as 
terras públicas. A grande 
idéia de Tibério, depois re
tomada por seu irmão Caio, 
era de criar uma classe mé
dia de proprietários, tribu
tando terras aos camponeses 
e limitando as grandes pro
priedades. Apesar da oposi
ção violenta dos patrícios, 
fez votar uma lei agrária, 
que limitava as terras públi
cas, e distribuiu aos cidadãos 
pobres as terras apreendidas. 
Tibério tinha o apoio da 
classe mais esclarecida, mas 
usou meios ilícitos para de
por Otávio, seu colega no 
tribunato, pedindo sua pró
pria reeleição. A plebe ro
mana não manifestou entu
siasmo algum em voltar para

o campo, e Tibério foi mor
to quando de uma sublevação 
dos patrícios mais reacioná
rios. Seu cadáver foi jogado 
no rio Tibre. Sua reforma, 
de inspiração generosa, não 
levava em conta as condi
ções reais da época e do 
movimento de urbanização 
da sociedade romana.

Graham (Maria)

Viajante inglesa (Papcastle, 
1785 — Londres, 1842). Era 
filha do Almirante Dundas e 
recebeu excelente educação. 
Casou-se com o Capitão Tho- 
mas Graham, com quem fez 
algumas viagens. Em 1821, 
visitou a América do 
Sul, conhecendo Pernambuco, 
Bahia, Rio de Janeiro. Seu 
marido morreu numa viagem, 
na altura do cabo Horn. 
Maria recolheu-se então em 
Valparaíso, viajando depois 
para o Brasil. Estabeleceu-se 
no Rio de Janeiro, como go
vernanta da Princesa Dona 
Maria da Glória (1823). 
Indo para a Inglaterra, pas
sou por Pernambuco, onde 
estourava a rebelião de 1824. 
Serviu de intermediária entre 
Lorde Cochrane e Manuel 
de Carvalho Pais de Andra
de, chefe da Confederação 
do Equador. Voltou depois 
ao Brasil, indo mais uma vez 
para o Rio de Janeiro, onde 
permaneceu até 1825. Escre
veu, a pedido da imperatriz, 
uma carta comunicando o 
projeto imperial contra Co
chrane e seus auxiliares (o 
que explica a rápida partida 
deste e o abandono do ser
viço). Maria Graham casou- 
se, mais tarde, com o pintor 
Augustus Calcott, tornando-se 
Lady Calcott. Continuou a 
manter correspondência com 
Dona Leopoldina. Escreveu 
o “Journal of a Voyage to 
Brazil and Residence there 
During Part of the Years
1821, 1822 and 1823” (“Diá
rio de uma Viagem ao Bra
sil e Residência ali Durante 
Parte dos Anos 1821, 1822 e 
1823”). A obra foi publica
da em 1824, e ilustrada com 
desenhos da autora. A cor
respondência com Dona Leo
poldina e o esboço biográ
fico de Dom Pedro II (1834) 
foram publicados nos “Anais 
da Biblioteca do Rio de Ja
neiro”. Sua obra sobre o 
Brasil é valiosa quanto às 
informações.

Gramme (Zénobe 
Théophile)

Eletricista e inventor belga 
(Jehay-Bodegnée, prov. de

Liège, 1826 — Bois-Colom
bes, Seine, 1901). Os pais de 
Gramme distinguiam-se pelo 
espírito, caráter e educação. 
Criado nesse ambiente, desde 
cedo Gramme deu mostras 
de um poder de observação 
excepcional; sua habilidade 
manual era considerável. 
Mas, na escola, foi um alu
no medíocre. As melhores 
horas de sua infância foram 
passadas numa carpintaria. 
Para aperfeiçoar-se no servi
ço de carpinteiro, vai para 
Bruxelas e, em 1849, volta 
para Liège, passando a fre
qüentar assiduamente os 
cursos noturnos da escola in
dustrial. Em 1855 viaja por 
Bruxelas, Paris, Lyon e Mar
selha; em 1856 fixa residên
cia em Paris, onde encontra 
emprego numa grande carpin
taria. Em 1860, entra, como 
operário modelista, na socie
dade “L’Alliance”, especiali
zada na construção de apa
relhos elétricos. Aí, Gramme 
teve um grande aprendizado 
técnico. No Conservatório de 
Artes e Ofícios, trabalhou a 
serviço do engenheiro fran
cês Bazin; aperfeiçoou seus 
conhecimentos teóricos graças 
ao manual de Ganot. Em
1867, obteve uma primeira 
patente para dispositivos que 
aperfeiçoavam máquinas de 
corrente alternada. Em 1868, 
em Londres, construiu seu 
primeiro dínamo de corrente 
contínua. Regressou a Paris 
e abandonou a profissão de 
carpinteiro, dedicando-se so
mente a investigações. Em 
1871, apresentou o primeiro 
dínamo à Academia de 
Ciências.

Gramsci (Antonio)

Político e filósofo italiano 
(Ales, Sardenha, 1891 — Ro
ma, 1937). Como estudante,



em Turim, participou do mo
vimento socialista. Em 1917 
fundou a revista “Ordine 
Nuovo” (“Nova Ordem”). 
Em 1920, organizou uma gre
ve operária geral. Juntamen
te com Togliatti, fundou, em
1921, o Partido Comunista 
Italiano, exercendo o cargo 
de secretário geral. Persegui
do pelas autoridades fascis
tas, foi preso em 1926 e con
denado por um tribunal es
pecial a vinte anos de reclu
são. Adoeceu gravemente e 
foi solto. Morreu numa 
clínica, em Roma. Durante o 
período em que ficou aprisio
nado, escreveu alguns livros 
que só foram publicados 
após a queda do fascismo: 
“Lettere dal Cárcere” (“Car
tas da Prisão”, 1947); “II 
Materialismo Storico e la Fi
losofia di Benedetto Croce” 
(“O Materialismo Histórico 
e a Filosofia de Benedetto 
Croce”, 1948); “Gli Intellet- 
tuali e L’Organizzazione delia 
Cultura” (“Os Intelectuais e 
a Organização da Cultura”, 
1948). Como filósofo, sua 
contribuição consiste na ela
boração teórica do marxis
mo, que ele chamou de “fi
losofia da praxis”. Tinha a 
preocupação de vincular a 
teoria marxista à ação, unifi
cando dialeticamente a filo
sofia e a política.

Grant (Ulysses Simpson)

General e político norte- 
americano (Point Pleasant, 
Ohio, 1822 — Mount Mac 
Gregor, NY, 1885). Em 1845 
saiu da escola militar de 
West Point e participou da 
guerra do México. Mas 
três anos depois pediu demis
são do exército e passou a 
comerciar com couro. No 
princípio da Guerra de Se
cessão, engajou-se no exérci
to nortista, tornando-se co

mandante do 21.° regimento 
de voluntários de Illinois, e 
foi logo promovido a gene
ral. Lutou com os federados 
em Belmont e distinguiu-se 
pela tomada dos fortes Hen- 
ry e Donelson (1862). Em 
1863, apodera-se de Vicks- 
burgo e restabelece a liber
dade de navegação no Mis
sissipi. Nomeado comandante 
de todas as forças nortistas 
de oeste (1863), e, após a vi
tória de Chattanooga (1863) 
e a ocupação de Knoxville, 
comandante-chefe, conseguiu 
a vitória nortista pela cam
panha de Wilderness (1864). 
No ano seguinte, tomou 
Richmond e recebeu a capi
tulação do Generalíssimo Lee 
em Appomattox. Depois de 
se consagrar à reorganização 
do exército, foi eleito presi
dente (republicano) dos Es
tados Unidos em 1868 e re
eleito em 1872. Embora 
pessoalmente honesto, era 
rodeado de políticos e finan
cistas corruptos, dando car
gos de responsabilidade a 
seus favoritos para reforçar 
seu poder. Com essa políti
ca, Grant acabou por susci
tar no interior do Partido 
Republicano uma oposição 
que tornou impossível sua 
terceira reeleição. Arruinado 
mais tarde, passou a receber 
uma pensão do Congresso. 
Suas “Personal Memoirs” 
(“Memórias Pessoais”) cons
tituem uma grande obra da 
história militar.

Granvelle (Antoine 
Perrenot de)

Cardeal e ministro de Car
los V e Filipe II (Besançon, 
França, 1517 — Madri, Es
panha, 1586). Depois de ter 
estudado em Pádua, Paris e 
Louvain, tornou-se bispo de 
Arras em 1540, aos 23 anos, 
e foi iniciado na política por 
seu pai, Nicolas Perrenot de 
Granvelle, que ele represen
tou no concílio de Trento e 
nas negociações que segui
ram a derrota de Schmalkal- 
den, em Mühlberg (1547). 
Em 1550, sucedeu a seu pai 
como chanceler de Carlos V. 
Preparou então o tratado de 
Passau (1552) e a paz de 
Augsburgo (1555). Posterior
mente, concluiu uma aliança 
difícil entre o império ger
mânico e a Inglaterra, que foi 
sancionada pelo casamento 
do filho de Carlos V, Filipe 
II, com Maria Tudor. Tendo 
sido rompida a aliança, com 
a subida ao trono de Eliza- 
beth I, o hábil ministro con
cluiu uma outra, com a 
França, pelo tratado de Ca-

teau-Cambrésis (1559). Dó
cil e liberal sob Carlos V, ele 
foi instrumento da política 
absolutista de Filipe II, que 
o encarregou de restabelecer 
energicamente a unidade re
ligiosa e política nos Países- 
Baixos. O zelo que empregou 
nessa missão lhe valeu o car
go de arcebispo (1560) e car
deal (1561) de Malinas, mas 
atraiu também o ódio do po
vo e da nobreza. Em 1564, 
retirou-se para Besançon. Fi
lipe II enviou-o para Roma, 
mais tarde, como embaixa
dor. Na capital italiana, Gran
velle trabalhou para formar 
uma liga contra os turcos. 
Foi nomeado vice-rei de Ná
poles (1571/75). Chamado a 
Madri em 1579, retomou a 
direção dos negócios até 
1584, e adotou uma política 
de expansão que se traduziu 
na intervenção espanhola 
nas guerras religiosas que 
atormentaram a França. Fei
to arcebispo de Besançon em 
1584, morreu antes de assu
mir sua nova diocese.

Grassi (Giovanni Battista)

Cientista italiano (Rovellas- 
ca, prov. de Como, 1854 — 
Fiumicino, 1925). Estudou 
medicina nas universidades 
de Pavia e Messina e es
pecializou-se na Alemanha. 
Recém-formado, escolheu a 
carreira de biologista. Ainda 
estudante, dedicou-se à para- 
sitologia. Descobriu a causa 
da epidemia de São Gotardo 
(o parasita “Ancylostoma 
duodenale”). Aos 29 anos, já 
era docente em zoologia, ana
tomia comparada e fisiologia 
comparada na Universidade 
de Catânia. Descobriu que a 
“Taenia elliptica” realiza par- 
te de seu ciclo vital no in
testino da pulga, e escreveu 
sobre biologia, anatomia e 
embriologia de um numeroso 
grupo de tênias. Outra des
coberta importante de Gras-
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si foi a origem da enguia: é 
uma evolução da larva do 
“Leptocephalus brevirostris”. 
Fez estudos sobre os cupins, 
abelhas, moscas e mosquitos. 
Em 1898, depois de anos de 
pesquisa, o cientista comu
nicou à Academia dei Lin- 
cei que havia descoberto o 
agente transmissor da malá
ria (descoberta cuja priori
dade teve de disputar com o 
inglês Ronald Ross).

Gravina (Gian Vincenzo)

Jurisconsulto e escritor ita-. 
liano (Rogiano, 1664 — Ro
ma, 1718). Os pais de Gra
vina quiseram que ele come
çasse seus estudos em Sca- 
lea, sob a orientação de seu 
primo Gregorio Calopreso, 
humanista que transmitiu ao 
garoto seu amor pelos clás
sicos gregos, latinos e italia
nos, e ensinou-o a apreciar 
os filósofos inovadores como 
Descartes, Gassendi e Tele- 
sio. Em 1688, Gravina foi 
para Roma, onde os intelec
tuais agrupavam-se em tor
no de Maria Cristina, ex-rái- 
nha da Suécia. Lá, conheceu 
as personalidades mais impor
tantes do momento, e soube 
atrair a estima de todos, a 
ponto de o encarregarem de 
editar as leis da “Arcadia” 
(1690). Em 1691, sob o pseu
dônimo de Prisco Censorino 
Fotistico, publicou cinqüen
ta exemplares de um opús
culo de polêmicas intitulado 
“Hidra Mística”, ou “Da 
Doutrina Moral Corrompi
da”, no qual ataca a corrup
ção romana. De 1694 a 1698, 
publicou um discurso “Sobre 
as Antigas Fábulas”, um 
diálogo “Da Língua Latina” 
e outras obras menores. Es
creveu “Harangue” (“Ora
ções”), dedicada a Pedro, o 
Grande, da Rússia, que visi
taria Roma oficialmente. Em 
1699, graças ao apoio do 
Cardeal Albani, obtém, por 
Sapiência, a cadeira de direi
to civil e, em 1703 a de 
direito canônico. Escreveu 
três volumes de “Instituições 
do Direito da Percepção”, 
“Três Livros sobre as Insti
tuições do Direito Pontifical” 
e “Três Livros sobre as Ori
gens do Direito Civil”. Em 
1711, abandonou a Arcadia 
e fundou, com alguns parti
dários, a Academia dos Qui- 
rinos. Três anos depois foi 
para a Calábria, a fim de 
receber a herança que um 
primo lhe havia deixado. Fi
cou dois anos na Calábria, 
recusou a cadeira de direito 
que lhe ofereceram na Ale
manha, e lançou em Nápoles

o importante tratado “Da 
Tragédia”. De volta a Roma, 
Gravina aceitou a oferta de 
Vítor Amadeu de Savóia, 
que, tendo reorganizado a 
Universidade de Turim, pro
curava ligar-se aos maiores 
sábios da Itália. Mas mor
reu antes de iniciar seu tra
balho.

Gray (Thomas)

Poeta inglês (Londres, 1716
— Cambridge, 1771). Fez 
seus estudos em Eton e no 
Colégio São Pedro de Cam
bridge, onde se tornou ami
go dos escritores Horace 
Walpole e Richard West. 
Deixou Cambridge em 1738 
e acompanhou Walpole numa 
viagem pelo continente, em 
1739. Juntos, visitaram a 
França e a Itália, onde se 
desentenderam e Gray foi 
para Veneza, retornando à 
Inglaterra por ocasião da 
morte de seu pai. Em 
1744, reconciliou-se com Wal
pole. Em 1750, acabou sua 
“Elegia Escrita num Cemi
tério Camponês”, começa
da muitos anos antes. Em 
1757, recusou a distinção de 
poeta-laureado. Após a aber
tura do Museu Inglês (em 
1759), ele se estabeleceu em 
Londres para poder estudar 
as obras expostas. Em 1768, 
foi nomeado professor de 
história moderna em Cam
bridge. A obra literária de 
Gray é pouco volumosa, mas 
de boa qualidade. A “Ele
gia” é a mais popular e tal
vez a melhor de suas obras. 
Liga-se à corrente da “poesia 
das tumbas” inaugurada por 
Edward Young, influência 
que se encontra também nas 
odes pindáricas: “Os Pro
gressos da Poesia”, “O Bar
do, Ode Profética”, etc.

Greeley (Horace)

Jornalista e político america
no (Amherst, New Hampshi- 
re, 1811 — Pleasantville, 
1872). Redator-chefe do

“New Yorker” (1834), fun
dou em 1841 o “New York 
Tribune”, jornal popular de 
boa tendência intelectual, 
que obteve grande sucçsso 
no oeste. Na década de 1840,
o periódico entrou no com
bate contra a escravatura, e 
fez, sem muito entusiasmo, 
campanha em favor de Lin
coln, em 1860. Depois da 
Guerra de Secessão, Greeley 
pediu uma anistia geral para 
os sujistas. Desligou-se de 
Grant, apoiando o Partido 
Republicano, para o qual foi 
candidato contra Grant, nas 
eleições presidenciais (1872).

Greene (Robert)

Poeta dramático e romancis
ta inglês (Norwich, 1558 — 
Londres, 1592). Estudou no 
Colégio São João, em Cam
bridge. Em 1578, já licen
ciado em letras, viajou pela 
Europa. Voltou à Inglaterra, 
provavelmente em 1580. Foi 
então para Cambridge e ob
teve o título de “magister ar- 
tium”, que a Universidade de 
Oxford reconheceu em 1588. 
Casou-se durante seus últimos 
anos em Cambridge. Logo 
após o nascimento de seu 
primeiro filho, abandonou a 
mulher e estabeleceu-se em 
Londres. Escreveu então ro
mances, dramas, poesias, con
tos, traduções e opúsculos 
diversos. Participou da Uni
versidade Wits, da qual fa
ziam parte os iniciadores do 
drama elizabetano. Invejoso 
da crescente fama de Sha- 
kespeare, atacou-o na carta 
que termina sua obra póstu
ma “Dois Espíritos Sovinas 
pelo Preço de Um Milhão 
de Arrependimentos”. Mor
reu na miséria, de cirrose do 
fígado, em conseqüência de 
sífilis e alcoolisino. Seus ro
mances pertencem a cinco 
gêneros: alguns, como “Ma- 
millia” e “Guidoníus”, reve
lam os defeitos do barro- 
quismo; outros, “Arbastos” 
e “Pandosto”, por exemplo, 
comportam um desenvolvi
mento de aventuras imitando 
romances gregos; há também 
os que, como “Menaphon”, 
são de inspiração pastoral; 
“Cicerone Amor” e “Filome- 
na” são histórias românticas; 
entre os de caráter autobio
gráfico (e explorando a pa
rábola do filho pródigo) es
tão “Vestimenta de Luto” e 
“Nunca é Tarde”. Seu me
lhor drama foi “Irmão Ba
con e Irmão Bungay”, do 
qual descobriu-se uma segun
da parte, publicada sob o 
título dê “Jehan de Bor- 
deaux”.



Greenhalgh (João 
Guilherme)

Militar brasileiro (Rio de 
Janeiro, 1845 — Paraguai, 
1865). Cursou a Escola da 
Marinha e, no posto de 
guarda-marinha, embarcou na 
corveta “Imperial Marinhei
ro”. Em 1864 transferiu-se 
para a fragata “Constituição” 
e, no ano seguinte, para a 
canhoneira “Parnaíba” (na 
qual se reuniu à esquadra 
brasileira que operava contra 
o Paraguai). Na batalha na
val do Riachuelo (1865), a 
“Parnaíba” foi abordada e 
ocupada por três navios ini
migos. Um oficial paraguaio 
tentou arriar o pavilhão bra
sileiro, mas Greenhalgh ma
tou-o, arrancando-lhe a ban
deira e abraçando-se a ela, 
Os inimigos encurralaram-no 
e ele morreu heroicamente. 
Pouco depois, porém, o 
“Amazonas”, da esquadra 
brasileira, pôs a pique os ata
cantes paraguaios. A Escola 
Naval instituiu o prêmio 
Greenhalgh para homenagear
0 melhor aluno de cada tur
ma no decorrer do período 
escolar. Na esquadra brasi
leira há três navios com seu 
nome. Um deles, o contra
torpedeiro “Greenhalgh” (de
1 500 t), construído no Arse
nal da Marinha, tomou parte 
na batalha do Atlântico, na 
Segunda Guerra Mundial.

Gregório I, o Grande

Papa (Roma, c. 540 — id. 
604). Distinguiu-se por seu 
talento de administrador 
como prefeito da cidade de 
Roma (573). Tornou-se mon
ge, mas o Papa Pelágio II 
nomeou-o núncio em Cons
tantinopla (579/585), fazen
do-o voltar à vida secular. 
Em 590 foi eleito papa. 
Nessa ocasião, Roma foi si
multaneamente abalada por 
uma epidemia de peste e por 
ataques dos lombardos. Gre
gório teve então importante 
papel político e espiritual,

separando a Igreja romana 
dos destinos do Império 
Bizantino. Assinou uma tré
gua com os lombardos (592) 
e afirmou a primazia de 
Roma.

Gregório VII

V. Gregório VII, Enciclopé
dia Abril (Vol. VI).

Gregório XIII

Papa (Bolonha, 1502 — 
Roma, 1585). Fundou o Co
légio dos Jesuítas em Roma, 
e foi um dos protetores dessa 
instituição. Participou do con
cílio de Trento (1572) incen
tivando a aplicação dos de
cretos então determinados. 
Ativo protetor dos estudos, 
e procurando elevar o nível 
dos ensinamentos eclesiásti
cos, favoreceu o Colégio 
germânico e o Colégio roma
no (que adotou o nome de 
Universidade Gregoriana). Ca- 
nonista renomado, em 1572 
foi eleito papa (sucedendo a 
Pio V), graças à influência 
do Cardeal Granvelle. Con
sagrou-se à reforma católica. 
Encorajou missões na Ingla
terra, Suécia, China e Japão. 
Publicou uma edição melho
rada do “Corpus Juris Ca- 
nonici” (1580). Promulgou a 
reforma do calendário julia- 
no (1582), que foi adotada 
em todos os países católi
cos e, posteriormente, em 
todos os países civilizados.

Gregório de Nazianzo (São, 
dito o Teólogo)

Teólogo grego (Arianzo, per
to de Nazianzo, Capadócia, 
c. 329 — id., c. 389). Foi 
condiscípulo de São Basílio; 
em Atenas, formou-se em 
retórica clássica. Teve expe
riência na vida monástica e, 
apesar de seu desejo de con
sagrar-se à contemplação, 
tornou-se padre (362) pela 
vontade de seu pai, que era 
bispo de Nazianzo. Em Cons
tantinopla, em 379, defendeu 
a doutrina ortodoxa, derro
tando os hereges com sua

eloqüência. Presidiu o primei
ro concílio de Constantino
pla (381). Pronunciou os 
cinco grandes “Discursos da 
Trindade”. Demitiu-se do 
concílio ecumênico de Cons
tantinopla.

Gregório de Nissa (São)

Teólogo grego (Cesaréia de 
Capadócia, c. 335 — Nissa, 
c. 395). Bispo de Nissa em 
371, foi deposto por um 
sínodo ariano (376), mas re
tomou a diocese após a mor
te do imperador ariano, Va
lente. Distinguiu-se no concí
lio de Constantinopla (381) 
por sua ciência teológica e 
como orador. Deixou vários 
textos contra o arianismo e 
em defesa da Santíssima 
Trindade. Festejado pela 
Igreja grega em 10 de janeiro. 
É um dos mais importantes 
escritores eclesiásticos do 
século IV: “Sobre a Criação 
do Homem”, “Sobre a Bruxa 
de Endor”, “Sobre a Virgin
dade”.

Gregório de Tours (São)
Bispo e historiador francês 
(Clermont-Ferrand, c. 538 — 
Tours, c. 594). Foi ordena
do diácono em 563. Bispo de 
Tours em 573, envolveu-se 
nas querelas entre o Rei Chil- 
perico da Nêustria e sua 
mulher Fredegunda. Manti
nha boas relações com o rei 
da Borgonha, Gontran. Go
vernou sua diocese com fir
meza e reprimiu as desor
dens que apareceram. Escre
veu (em linguagem incorreta 
e confusa) uma “Historia 
Francorum” (“História dos 
Francos”), observando atenta
mente os hábitos merovín- 
gios; sete livros de “Mila
gres” sobre a vida dos padres 
da Igreja.

Grenfell (João Pascoe)

Militar brasileiro de origem 
inglesa (Battersea, 1800 — 
Liverpool, 1869). Desde os 
onze anos de idade trabalhou 
para a marinha inglesa na 
Companhia das índias Orien
tais. Transferiu-se em 1819 
para a marinha do Chile, 
onde foi promovido a tenen
te. Participou da guerra da 
independência chilena. Acom
panhando o almirante Lorde 
Cochrane, veio para o Bra
sil (1823) cohi o posto de 
primeiro-tenente. Tomou par
te no combate naval travado 
nas costas da Bahia (1823) 
e na perseguição à esquadra 
portuguesa que levou para 
a Europa as tropas do Ge
neral Madeira; teve papel 
importante na Confederação
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do Equador (1824) e na cam
panha cisplatina (1825/28), 
No combate de Lara-Quil- 
mes (1826), contra a esquadra 
argentina, Grenfell foi ferido 
gravemente, perdendo um 
braço. Por seu heroísmo na 
passagem de Toneleros (1851), 
foi promovido a vice-almi- 
rante e recebeu a grã-cruz 
da Ordem Rosa. Voltou à 
Inglaterra em 1852 como 
cônsul-geral do Brasil, cargo 
que exerceu até sua morte. 
A ; marinha brasileira deu 
seu nome a uma canhoneira .

Grétry (André Ernest 
Modeste)

Músico belga (Liège, 1741 — 
Montmorency, 1813). Filho 
de um músico muito pobre, 
quando menino cantava no 
coro da Igreja de São Denis. 
De grande importância para 
sua formação foi um con
certo a que assistiu, dado 
por uma companhia italiana 
de óperas. Na ocasião, ou
viu peças de Baldassare 
Galuppi e outros mestres, e 
resolveu completar seus es
tudos na Itália. Seu primei
ro sucesso foi “La Vendem- 
miatrice”, um “intermezzo” 
composto para o Teatro Ali- 
berti, em Roma. Estudando 
a partitura de uma das ópe
ras de Pierre Alexandre de 
Monsigny, decidiu dedicar-se 
à ópera cômica francesa, o 
“vaudeville”. Com essa inten
ção, foi para Paris. Lá, teve 
a sorte de obter um libreto 
(“Le Huron”) de Jean-Fran- 
çois de Marmontel, que mu
sicou em menos de seis se
manas. A estréia desse tra
balho (1768) teve grande su
cesso. Duas outras óperas, 
“Lucile” e “Le Tableau Par- 
lant”, foram bem recebidas 
e a posição do compositor 
se estabeleceu. Outras obras 
importantes: “Zémire et 
Azor”, “L’Amant Jaloux”.

Greuze (Jean-Baptiste)

Pintor francês (Tournus,

1725 — Paris, 1805). Sua 
vontade precoce de pintar e 
desenhar não foi muito bem 
recebida pelo pai, que que
ria que ele fosse arquiteto. 
Mesmo assim, Greuze foi 
mandado a Lyon para apren
der técnica de desenho com 
Charles Grandon (um retra
tista obscuro). Foi para Paris 
em 1750, com seu mestre, 
na época em que o drama 
burguês de Diderot estava na 
moda. Atingiu grande repu
tação unindo dois gêneros: 
a pintura intimista de Jean- 
Baptiste Chardin e as galan- 
terias de François Boucher. 
Entrou em contato com os 
enciclopedistas Diderot, Mi- 
chel-Jean Sedaine e Pierre La 
Chaussée. Sua primeira con
tribuição ao Salão de 1755, 
“Um Pai de Família Expli
cando a Bíblia a seus Fi
lhos”, teve uma acolhida fa
vorável. Aceito no mesmo 
ano na Academia, só foi 
admitido pela segunda vez 
em 1769 (pois não cumpriu 
as exigências feitas pelo re
gulamento quanto à obriga
toriedade de composições). 
Tinha o mesmo sucesso como 
retratista ou pintando outros 
gêneros. Há numerosos qua
dros de Greuze que, quando 
revistos, não suscitaram o 
entusiasmo anterior: “L’Ac
cordée de Village” (“A Noi
va da Cidade”), “Le Para
lytique Soigné par ses En
fants” (“O Paralítico Cuida
do pelas Crianças”), “La Ma
lédiction Paternelle” (“A 
Maldição Paternal”), “Le Fils 
Puni” (“O Filho Punido”). 
Essas composições têm bele
za nos detalhes e muito mo- 
ralismo.

Grévin (Jacques)

Médico e poeta francês 
(Clermont-en-Beauvaisis, 1538
— Turim, 1570). Ainda mui
to jovem, fez representar, em 
alguns colégios de Paris, pe
ças de sua autoria: “La 
Maubertine” (“A Mauberti-

ne” — 1558), “La Trésoriè- 
re” (“A Tesoureira” —
1559). “César”, de 1561, era 
uma adaptação francesa da 
tragédia latina “Julius Cae- 
sar”, de Muret. Introduziu 
as formas clássicas no drama 
francês e lançou em cena a 
primeira tragédia e a primei
ra comédia francesas ori
ginais. Amigo e discípulo de 
Ronsard e de Du Bellay, 
escreveu o soneto de amor 
“L’Olympe”, dedicado ao im
pressor e editor Nicole Es- 
tienne. Em 1560, tornou-se 
protestante secretamente e 
publicou a obra satírica “La 
Gélodacrye”, onde atacava 
os abusos dos clérigos. De
pois publicou “Templo de 
Ronsard”, criticando o ami
go pelos ataques que fazia 
ao protestantismo. Suas ati
vidades literárias não o im
pediram de seguir uma car
reira científica. Doutor em 
medicina em 1563, compôs 
em latim e francês uma 
“Anatomie Illustrée” (“Ana
tomia Ilustrada”). Temendo 
por sua segurança (num 
país católico), foi para a 
Inglaterra, onde a Rainha Eli- 
zabeth I recebeu-o muito bem. 
Em Londres produziu um 
tratado sobre toxicologia e 
uma obra sobre os venenos, 
para o conde de Plantin. 
Retornou a seguir para a 
França, estabelecendo-se na 
corte de Savóia. A Duquesa 
Marguerite, filha de Fran
cisco I, empregou-o como 
médico e conselheiro, encar
regando-o ainda da educação 
de seus filhos. Também na 
história do teatro francês 
Grévin ocupa um lugar im
portante. Admirador do tea
tro grego, «. aproveitou seus 
principais preceitos. Quanto 
às comédias, seguiam as for
mas regulares propostas pe
los latinos Plauto e Terêncio, 
embora os assuntos fossem 
contemporâneos.

Grew (Nehemiah)

Médico e botânico inglês 
(Warwickshire, 1641 — Lon
dres, 1712). Graduou-se em 
Cambridge (1661), praticando 
por pouco tempo a medicina 
em Coventry. Foi para Lon
dres onde publicou, em 1672, 
“Princípios de Anatomia dos 
Vegetais.” e, no.ano seguinte, 
“Idéia de uma História FÎ- 
tológica”. Eleito membro da 
Sociedade Real em 1671, 
publicou a pedido desta 
“Catálogo e Descrição de 
Raridades Naturais e Arti
ficiais .. . Preservadas no 
Gresham College” (1681). 
Seguiu-se “Princípios de Ana
tomia Comparada do Estô
mago e Intestino”, um dos



mais sérios trabalhos do sé
culo XVII e, em 1682, “Ana
tomia das Plantas”. Reali
zou estudos pioneiros sobre 
o sexo das plantas (é consi
derado o primeiro nessa área 
de pesquisas) e sobre a ana
tomia vegetal, sendo também 
um dos pioneiros no empre
go do microscópio, até en
tão ainda imperfeito.

Grieg (Edvard Hagerup)

Compositor norueguês (Ber
gen, 1843 — id., 1907). Aos 
seis anos, começou a ter li
ções de piano com sua mãe 
e aos nove anos compôs 
“Variações sobre uma Melo
dia Germânica”. Em 1858, 
ingressou no conservatório 
de Leipzig, tendo uma ins
trução baseada na escola ro
mântica de Mendelssohn e 
Schumann, prejudicando sua 
originalidade. O compositor 
Rikard Nordraak revelou-lhe 
a melodia popular noruegue
sa e Grieg declarou guerra 
ao estilo de Mendelssohn 
(mesclado com escandinavis- 
mo). A cruzada em favor da 
música nacional norueguesa 
deu certo e ele fundou, em 
Copenhague, uma sociedade 
para ajudar a produção de* 
trabalhos dos jovens compo
sitores noruegueses. Em Ro
ma (1870), encontrou Franz 
Liszt, que o escutou com 
grande interesse. Musicou a 
peça “Peer Gynt” de Ibsen 
e, com alguns trechos dessa 
composição, fez duas suítes 
de orquestra que consegui
ram grande popularidade.

Grierson (John)

V. Grierson, Enciclopédia 
Abril (Vol. VI).

Griffith (David L. W. 
Richard)

V. Griffith, Enciclopédia 
Abril (Vol. VI).

Grignard (Françoise 
August Victor)

Químico francês (Cherbourg,

1871 — Lyon, 1935). Fre
qüentou escolas em Cher
bourg, sempre se distinguin
do. Foi para a Escola Nor
mal Superior de Cluny e de
pois para Lyon. Em 1893 
prestou serviço militar, des
ligando-se um ano depois 
com o posto de cabo. Gra
duou-se em matemática e pre
parou-se para ox diploma de 
preparador auxiliar do labo
ratório de química geral da 
Faculdade de Ciências. Con
seguido o diploma, começou 
a trabalhar com Bouveault 
e Barbier, dois grandes no
mes da química orgânica 
francesa. Grignard procurava 
um assunto para sua tese de 
doutoramento e Barbier in
dicou-lhe as reações das 
substâncias orgânicas com o 
magnésio; ele aceitou a in
dicação e procurou depois 
isolar o composto orgânico 
formado com o metal. As
sim, descobriu, em 1901, os 
compostos organomagnesia- 
nos (onde o magnésio está 
diretamente ligado a um ra
dical orgânico), que poste
riormente receberam o nome 
de “reagentes de Grignard”. 
A utilidade desses reagentes 
reside em possibilitar sínteses 
mais complexas. Foi profes
sor em Lyon (1919), re
cusando dois convites para 
lecionar em Paris. Organi
zou a revista “Chimie Orga- 
nique”, e deu-lhe supervisão 
científica, vendo publicados 
os dois primeiros vajumes. 
Durante a Primeira Guerra 
Mundial integrou o setor da 
produção química militar 
(Paris); dirigiu um laborató
rio de pesquisas para a pro
dução de armas químicas; 
fez mais de 2 000 análises 
sobre amostras de gases usa
dos pelo inimigo com o obje
tivo de descobrir a maneira 
de neutralizar-lhes os efeitos. 
Ganhou o prêmio Nobel de 
química (1912).

Grillparzer (Franz)

Poeta e crítico austríaco 
(Viena, 1791 — id., 1872).

Criado num ambiente econo
micamente instável, o único 
refúgio de Grillparzer era a 
poesia. Seu curso de direito 
também ficou inacabado por 
falta de dinheiro. Começou 
a trabalhar conio funcioná
rio do ministério das finan
ças, chegando ao cargo de 
diretor de arquivos, mas sem
pre com problemas financei
ros. Grillparzer era, antes 
de tudo, um poeta dramático, 
tendo começado com a tra
gédia “Blanka von Kastilien” 
(“Branca de Castela”), inspi
rada no “Don Carlos” de 
Schiller. Em suas tragédias, 
a liberdade submete-se à ne
cessidade, denunciando a 
orientação realista e pessi
mista de sua obra. Seu pri
meiro drama representado, 
“L’Aleule” (1817), era do 
gênero fatalista, e obteve 
muito sucesso. Mas esse es
tilo era desfavorável ao 
autor, pois já estava fora de 
moda dentro do romantismo. 
Por essa razão, ele tentou 
mudar para um assunto e 
um estilo clássicos. Foi o ca
so de “Sapho”, onde triunfou 
mais uma vez. Mas esse su
cesso não se repetiu com a 
trilogia “Toison d’Or” (“To
são de Ouro”). Na peça “Le 
Bonheur et la Fin du Roi 
Ottokar” (“A Felicidade e o 
Fim do Rei Ottokar”), evo
cava a experiência napoleô- 
nica e o destino do rei da 
Boêmia, conquistador por 
egoísmo e vencido pelo de
fensor da justiça, Rodolfo 
de Habsburgo. Conheceu a 
fundo a literatura francesa, 
italiana e espanhola. Em sua 
obra mostra os liames que o 
ligavam ao teatro popular 
vienense dç tradição barro
ca, particularmente visíveis 
na fábula “Le Songe Est la 
Vie” (“O Sonho Ê a Vida”), 
onde um homem ávido de 
glória é conduzido a uma sá
bia resignação. Outras obras 
de sua autoria: “A Judia de 
Toledo”, “Anibal e Cipião”, 
“O Pobre Músico”.

Grimaldi (Giovanni 
Francesco, dito o 

Bolonhês)
Arquiteto, pintor e gravador 
italiano (Bolonha, 1606 — 
Roma, 1680). Estudou arte 
sob a orientação de Frances
co Albani. Em 1626 foi tra
balhar em Roma como ar
quiteto do Papa Paulo V. 
Mais tarde, protegido pelo 
Papa Inocêncio X, trabalhou 
nos palácios do Vaticano e 
do Quirinal. Colaborou com 
Alessandro Algardi na cons
trução da Vila Doria-Pam- 
phili (1644), em Roma, or
namentando-a com paisagens
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e cenas mitológicas. Foi 
chamado a Paris (1648/49) 
pelo Cardeal Mazarino, tra
balhando durante cerca. de 
dois anos na decoração do 
Palácio Mazarino (hoje Bi
blioteca Nacional) e outros 
edifícios. Voltou a Roma 
(1651), sendo eleito presiden
te da Academia de São Lu
cas. Fez trabalhos para o 
Palácio Borghese e para a 
igreja de Santa Maria delia 
Vittoria.

Grimm (Jacob Ludwig 
Karl)

Filólogo e erudito alemão 
(Hanau, 1785 — Berlim, 
1863). Ficou órfão muito ce
do. Estudou em Marburg e 
em Paris; ocupou diferentes 
cargos administrativos. To
mou parte no Congresso de 
Viena (1815) e em 1816 foi 
nomeado bibliotecário em 
Kassel. Em 1829, foi cha
mado para lecionar em Gõt- 
tingen. Viveu depois mais 
quatro anos em Kassel, com 
seu irmão Wilhelm, até sua 
nomeação para a Academia 
de Ciências de Berlim. É o 
fundador da historiografia da 
Alemanha e o maior repre
sentante do método históri
co aplicado aos trabalhos 
literários. Fez um estudo 
científico da mitologia, com 
intensa pesquisa. Desenvol
veu uma teoria sobre a ori
gem divina da linguagem, 
que difundiu numa série de 
cursos feitos em Gõttingen. 
Ajudado por seu irmão, pu
blicou uma grande gramáti
ca histórica da língua alemã. 
Os “Contos”, escritos jun
tamente com o irmão, con- 
sagraram-no. Escreveu ainda 
uma “História da Língua 
Alemã” (1848), usada ainda 
hoje. Sempre ajudado pelo 
irmão, fez um monumental 
“Dicionário Alemão”, publi
cado em partes.

Grimm (Wilhelm)

Filólogo e erudito alemão 
(Hanau, 1786 — Berlim, 
1859). Fez pesquisas filológi
cas com seu irmão Jacob. 
Estudou sob a direção do ju
rista alemão Friedrich Karl 
von Savigny, áo qual ficou 
ligado por uma grande ami
zade. Em 1814, foi nomeado 
secretário da biblioteca da 
cidade de Kassel. Começou 
a carreira universitária como 
assistente de cursos (1831) e, 
em 1845, passou a titular. 
Foi membro da Academia 
de Ciências de Berlim. A 
maior parte dos “Contos” 
(que tornaram famosos os 
irmãos Grimm) foi recolhida 
e redigida por ele. Publicou

uma importante coleção de 
documentos sobre os mitos 
e as lendas heróicas da velha 
Germânia, e de estudos sobre 
particularidades da filologia 
germânica.

Grimmelshausen (Hans 
Jakob Christoffel von)

Romancista alemão (Gelnhau
sen, Hesse-Nassau, c. 1620
— Renchen, Bade, 1676). A 
invasão de seu país pelos 
croatas, durante a Guerra dos 
Trinta Anos, teve sobre ele 
uma influência negativa que 
é mostrada no romance rea
lista “As Aventuras de Sim
plex Simplicissimus”. De for
mação religiosa luterana, 
guerreou em Vestfália e Wiir- 
temberg, nas fileiras do exér
cito protestante. Mais tarde, 
contudo, passou para o 
exército imperial católico. 
Sua vida foi dividida em 
dois extremos: a vida nos 
campos e a consciência do 
vazio dessa vida. De 1662 a 
1665, foi a Ullenburg, a ser
viço de um médico e escritor 
estrasburguês. Assim entrou 
em contato com a academia 
dos puristas de Estrasburgo. 
Em 1667, foi nomeado admi
nistrador de Renchen, exer
cendo também os cargos de 
juiz de paz e preceptor. As 
novas edições acrescentaram 
à obra de Grimmelshausen 
muita coisa que não era de 
sua autoria. Entre 1669 e 
1671, por exemplo, aparece
ram três edições diferentes 
do “Aventuras de Sim
plex Simplicissimus” e do 
“O Estranho Springinsfeld”. 
Apesar de sua erudição, foi 
o único escritor narrativo da 
época barroca que pode ser 
considerado popular; vivendo 
numa época de aventuras e 
cheia de preconceitos, teve 
sempre o espírito aberto e 
sensível a todas as classes so
ciais, mesmo as mais despre
zíveis.

Gringoire (Pierre)

Poeta e dramaturgo francês 
(Thury-Harcourt, Calvados, 
c. 1475 — Lorraine, 1538). 
Em 1499 lançou seu primeiro 
livro: “Chasteau de Labour”, 
um longo poema com todas 
as características da escola 
dos retóricos. A essa obra 
moralista reúne-se o “Chas
teau d’Amours” (1500), uma 
de suas numerosas sátiras 
contra as mulheres — muito 
admiradas pelo espírito da 
Idade Média. Escreveu várias 
obras desse gênero: “Les Fol
ies Entreprises”, “Les Abus 
du Monde”, “Le Menus Pro- 
pos”. Dirigiu, em Paris 
(1501), um mistério, repre

sentado em homenagem ao 
Arquiduque Filipe da Áus
tria. Pertencia à confraria 
teatral “Enfants Sans Souci”. 
Apaixonado pelo teatro, orga
nizador de festas e mistérios, 
escreveu: “Viemonseigneur 
Sainct Loys Roy de France 
par Personnaiges”, “Sotye 
Nouvelle des Chroniqueurs”, 
onde os abusos do Rei Luís 
XI são zombeteiramente tra
tados. A mais importante 
obra teatral de Gringoire é 
“Auto do Príncipe dos Tolos 
e de Mamãe Tola”, represen
tada pela primeira vez em 
Paris, em 1512. Protegido do 
Rei Luís XII, teve ocasião 
de escrever panfletos violen
tos contra o Papa Júlio II, a 
riqueza e as pretensões do 
poder temporal do papado: 
“La Chasse du Cerf des 
Cerfs” (jogo de palavras 
com o título de “servus ser- 
vorum”, atribuído ao Sumo 
Pontífice, trocado por “cerf 
des cerfs”, isto é, “cervo dos 
cervos”); “L’Espoir de la 
Paix” (“Esperança de Paz”).

Gris (José Victoriano 
Gonzales, dito Juan)

Pintor espanhol (Madri, 1887
— Boulogne-sur-Seine, 1927). 
Estudou na Escola de Artes 
e Ofícios de Madri. Dotado 
para o desenho, colaborou 
com jornais ilustrados, pre
parando-se para a pintura. 
Em 1906 foi para Paris; 
atraído pela glória de Pi
casso, instalou-se em Mont
martre, onde morou durante 
quinze anos. Para sobreviver, 
desenhou para um jornal sa
tírico de Paris. Em 1912, 
adere ao Cubismo, recusando, 
no entanto, os excessos ana
líticos da escola. Sua meta 
era exprimir a forma da ma
neira mais simples e inseri-la 
numa composição geométri
ca, onde os volumes pudes
sem se movimentar com 
maior nitidez. O ritmo e a 
arquitetura do quadro soli
citavam um rigor inflexível. 
Era a favor da pintura con
cebida “a priori”, que teria 
uma execução severa, como 
em “Le Violon” (“O Violi
no”) e “Le Sac de Café” (“O 
Saco de Café”). Se essa ambi
ção o engrandeceu, sua obra 
perdeu a força, o calor, a 
emoção. Nos últimos anos de 
vida, aceitou pedidos de 
Diaghilev para fazer cenários 
e costumes para o balé “As 
Tentações da Pastora” Con
tribuiu com novos aspectos 
para o Cubismo, pela expres
são simplificada dos aspectos 
múltiplos do objeto e pela 
maneira quase científica de 
traduzir os frutos de sua 
imaginação.



Groddeck (Georg Watter)

Médico e escritor alemão 
(Bad Kõsen, 1866 — Zurique, 
1934). Graduou-se em medi
cina em 1899, em Berlim, 
onde foi discípulo de Ernst 
Schweninger, que defendia 
uma terapia baseada em die
tas e massagens. Passou oito 
anos no Exército como ofi
cial médico. Transferiu-se 
em 1897 para Baden-Baden, 
como diretor de uma clínica, 
dedicando-se à profissão li
beral. Publicou seu primeiro 
livro (“Um Problema Femi
nino”) em 1903. Dois anos 
depois publicava o romance 
“Um Filho da Terra” e, em
1906, o poema “Matrimônio 
de Dionísio”. Com o título 
de “Nasamecu” (que se cha
mava inicialmente “Natura 
Sanat, Medicus Curat”), apa
rece, em 1913, um livro seu 
sobre Schweninger. Desco
brindo a importância dos 
símbolos, interessou-se pela 
psicanálise, à qual aderiu 
(1917), mantendo correspon
dência com Sigmund Freud. 
De 1921 é o romance psico
lógico “O Procurador de 
Almas”; dois anos mais tar
de surgiu sua obra mais im
portante, “O Livro do Es” 
(“es”, em alemão, é o pro
nome neutro da terceira 
pessoa do singular), no qual, 
através de cartas a uma pa
ciente, revelava a evolução 
da idéia segundo a qual re
lacionava as perturbações da 
psique com as doenças do 
organismo. Groddeck foi o 
primeiro a reconhecer o va
lor da teoria freudiana no 
campo das doenças orgâni
cas. Outras importantes obras 
de Georg Walter Groddeck: 
“Internationale Zeitschrift 
fiir Psychoanalyse”, “Imago” 
e “Die Arche”.

Gropius (Walter)

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

Gros (Antoine Jean)

Pintor francês (Paris, 1771
— Meudon, 1835). Foi o alu
no preferido de Louis David. 
Em 1793, participou, como 
oficial do estado-maior, da 
campanha da Itália. Foi 
apresentado a Napoleão, que 
consentiu em posar para ele. 
Viajou para a Itália derrota
da, escolhendo obras de arte 
que seriam levadas para a 
França. Participou do Salão 
de 1801 com seu “Bonaparte 
Atravessando a Ponte de 
Arcole” e com “Safo Ati- 
rando-se do Rochedo de 
Leucade”. Concorreu, com 
outros pintores, para a rea
lização de um quadro sobre 
a vitória de Napoleão em Na
zaré, e foi o escolhido. Esse 
quadro, no entanto, foi subs
tituído por “Bonaparte Visi
tando os Empestados de 
Jaffa”, onde o imperador 
aparecia tocando um doente 
com as mãos. O quadro foi 
um triunfo para Gros, que 
se tornou pintor oficial e 
pintou as principais persona
gens do Império, continuando 
a série das “Batalhas”. A 
queda de Napoleão, a morte 
de Josefina e o exílio de 
David deixaram-no desampa
rado. Contudo, duas enco
mendas permitiram que ele 
firmasse sua reputação de 
pintor de quadros de fatos 
históricos: “Luís XVIII dei
xando as Tulherias”, “A Du
quesa de Angoulême Embar
cando para Pauillac”. Foi 
presidente da Academia de 
Belas-Artes e presidente do 
júri dos Salões.

Grosseteste (Robert)

Prelado inglês (Stradbrook, 
Suffolk, c. 1175 — Buckden, 
1253). Graduou-se em Oxford 
(1197) em direito, medicina 
e ciências naturais. Em 1229, 
quando os franciscanos esta- 
belecerairi-se em Oxford, 
passou a ensinar teologia, 
com o cargo de chanceler da 
Universidade. Foi arquidiáco- 
no de Chester, Northampton 
e Leicester. Recusou todas 
as projnoções, exceto uma 
prebenda (rendimento ecle
siástico) em Lincoln e o car
go de chanceler. Seu esque
ma de reformas morais e de 
disciplina clerical na diocese 
de sua orientação levou-o a 
conflitos com um grupo de 
cônegos, mas, através de uma 
visita pessoal à corte papal 
em Lião, ele assegurou um 
resultado favorável. Traduziu 
trabalhos dos neoplatônicos 
e contribuiu para o renasci
mento dos estudos clássicos 
introduzindo no Ocidente a

obra de Aristóteles, do qual 
comentou a “Ética”. Sua 
originalidade manifesta-se pe
lo profundo interesse que ti
nha pela ciência, por sua 
exaltação da matemática, e 
por seu estudo da linguagem 
e da arquitetura eclesiástica. 
Formulou doutrinas sobre as 
atividades do intelecto huma
no, da luz como origem da 
corporeidade e das estrelas 
compostas por quatro ele
mentos.

Grosz (Georges)

V. Grosz, Enciclopédia Abril 
(Vol. VI).

Grotius, Hugo

Jurisconsulto holandês (Delft, 
1583 — Rostock, Alemanha, 
1645). Seu verdadeiro nome 
era Huig van Goot. Adoles
cente ainda, defendeu sua 
primeira causa jurídica; rece
beu então o título de doutor 
em leis, começando a advo
gar. Escreveu três dramas em 
latim: “Christus Patiens”, 
“Sophomphaneas” e “Ada- 
mus Exul”. Aos vinte anos 
foi nomeado advogado do 
fisco das províncias da Ho
landa. Dez anos depois foi 
nomeado pensionário (espé
cie de governador) de Rotter- 
dam e membro do conselho 
geral dos Países-Baixos. Foi 
preso e condenado à prisão 
perpétua porque apoiava os 
arminianos contra a ortodo
xia calvinista. Refugiou-se na 
França, onde o Rei Luís XIII 
concedeu-lhe uma pensão 
(que foi suspensa em 1631). 
Voltou para a Holanda, sen
do definitivamente banido. 
Transferiu-se para Hambur
go e mais tarde para Esto
colmo, com o cargo de con
selheiro de Estado e embai
xador junto à corte francesa. 
Escreveu várias obras, a 
maioria em latim: “De Jure 
Belli”, “Jus Pacis”, “De Ve- 
ritate Religionis Christianae”, 
“De Origine Gentium Ameri- 
canarum”.

Grimm, Jacob 
Ludwig Karl 
— Grotius, Hugo



Gruber (Francis)

Pintor francês (Nancy, 1912
— Paris, 1948). Manifestou- 
se um desenhista e pintor 
precoce. A conselhos de Ro- 
ger Bissière e Georges 
Bracque, seus vizinhos de 
“atelier”, em 1928 entrou .pa
ra a Academia, escandinava, 
onde foi o aluno favorito de 
Othon Friesz e de Charles 
Dufresne. Era pontual, mi
nucioso e maníaco pela técni
ca. Cada quadro seu é a ex
pressão de um estado inte
rior, onde coloca em 
discussão as razões de viver 
e até as necessidades de 
morte e destruição. Retiran- 
do-se dos grandes grupos e 
dos Salões, conservou, no 
entanto, o desejo de comu
nicar-se diretamente com o 
grande público, sonhando 
conseguir uma técnica capaz 
de tornar a arte inteligível a 
todos. Pintou “Hommage à 
Callot” (1942), onde exprime 
toda a angústia de um uni
verso reduzido, pelos horro
res da guerra, a um estado 
verdadeiramente caótico,

Grundtvig (Nikolai 
Frederik Severin)

Pastor dinamarquês (Udby, 
perto de Vordinborg, 1783 — 
Copenhague, 1872). É con
siderado a maior personalida
de religiosa do século XIX, 
na Dinamarca. Estudou pro
fundamente as obras' de Sha- 
kespeare, Schiller e Fichte. 
Pretendia uma síntese entre 
o luteranismo e o nacionalis
mo, contra as tendências ra- 
cion^listas que predominavam 
nos círculos eclesiásticos da 
época. Estabeleceu como fon
te de fé a comunidade cristã. 
A principal característica de 
sua teologia era a substitui
ção da autoridade das “pala
vras livres” de Cristo pelos 
comentários apostólicos. De
sejava ver cada congregação 
como uma comunidade pra
ticamente independente. Esta
beleceu escolas populares on
de a história e a poética na
cionais eram partes essenciais 
da instrução. Escreveu “Mi
tologia Nórdica”, “A Mitolo
gia Nórdica como Linguagem 
Simbólica”. Seu “Livro de 
Poemas para a Igreja da Di
namarca” (1837/41) foi uma 
obra muito popular entre os 
leitores rurais.

Grünewald (Mathias)

•Pintor alemão (Wíirzburg, c. 
1460 — Halle, 1528). É de
signado em alguns documen
tos como Mathias Nithart ou- 
Mathias Gothardt-Neithardt.

Em 1509, tornou-se pintor da 
corte de Mogúncia. Mais tar
de, o arcebispo Ulrich de 
Gemmingen empregou-o na 
reconstrução do Castelo de 
Aschaffenburg. Com a morte 
de Ulrich, em 1514, passou 
ao serviço de Albert Brande
burgo, que se tornara cardeal 
em 1518. Por problemas de 
ordem religiosa, Mathias pre
cisou refugiar-se em Frank
furt e depois em Halle, onde 
morreu. Simpatizava com a 
Reforma. Teve contato com 
Albrecht Dürer, que lhe fez 
presente de algumas gravu
ras. Sua obra-prima, o retá
bulo do convento dos antoni- 
tas de Isenheim, no qual ele 
trabalhou de 1512 a 1515, 
foi certamente ditada, quanto 
ao programa iconográfico, 
pelo superior do convento 
que lhe fez a encomenda. 
Essa obra monumental é um 
políptico cujo aspecto pode 
ser modificado pelo jogo das 
partes móveis, conforme as 
diferentes épocas do calendá
rio litúrgico: “Crucifica
ção”, “São Sebastião”, “São 
João Batista”, “Anunciação”, 
“Concerto dos Anjos e Na
tividade”, “Ressurreição”. O 
retábulo de Isenheim funda
menta-se sobretudo sobre 
uma intensidade de expressão 
e luz que o artista não con
seguiu superar. As outras 
crucificações, das quais a 
mais importante é a de Karls- 
ruhe, são versões mais fracas 
da de Isenheim. Seu estilo 
naturalista alia-se ao fantás
tico para atingir os efeitos 
desejados. É também o autor 
de “Os Catorze Santos Inter
cessores”,

Gryphius (Andreas)

Poeta e autor dramatiço ale
mão (Goglau, Silésia, 1616
— id., 1664). É uma das fi
guras mais importantes da li
teratura alemã pré-clássica. 
O grande tema do século
XVII, constituído pela fu

gacidade e futilidade da« 
coisas terrenas, encontra ex
pressão em seus sonetos, 
odes, discursos fúnebres e 
tragédias. Estudou humanida
des, artes e teologia. O Con
de Jorge de Schoubon apre
ciava seu talento e nomeou-o 
seu secretário. Quando mor
reu, deixou-lhe uma herança 
com a qual ele pôde estudar 
na Holanda. Em Leyde 
(1639), escreveu “Soneto pa
ra Domingos e Dias Santos”. 
Ávido de conhecimentos, in
teressou-se pelo humanismo 
holandês e pelo teatro clássi
co. De passagem por Paris, 
conheceu o trabalho de Cor- 
neille; na Itália, a “Comme- 
dia delFArte” e o drama mu
sical. Em Florença publicou 
o poema “Olivetum”, sobre 
Jesus no monte das Oliveiras 
(1646), que apresentou em 
Veneza ao Conselho da Re
pública. De retorno a Estras
burgo, compôs sua primeira 
tragédia, “Leo Armenius”, 
onde a melancolia provocada 
pela brevidade das coisas hu
manas era acrescida pelo jo
go das personagens históri
cas desaparecidas. Voltando 
para sua pátria (onde 
ocupou, até a morte, impor
tantes funções), encenou o 
drama de uma rainha mártir, 
“Catarina de Geórgia” (1647). 
Em “Charles Stuart ou o 
Rei Assassinado” (1649), tra
tava de um acontecimento 
recente da Inglaterra. “Papi- 
nianus”, por sua vez, é um 
mártir de sua sede de justi
ça. Mesmo sobre a cena trá
gica, Gryphius permaneceu 
um moralista elegíaco; prega
va a renúncia ascética com 
uma retórica imaginativa e 
solene. Não renegou seu pes
simismo em nenhuma de 
suas obras, nas quais a futi
lidade humana é tratada com 
desprezo.

Guanabara (Alcindo)

Jornalista e político brasilei
ro (Magé, RJ, 1865 — Rio 
de Janeiro, 1918). Menino 
ainda, colaborou no “Avan
te”, jornal de Petrópolis, ci
dade em que morava na épo
ca. Em 1884, ingressou na 
Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro e, para man
ter-se, teve empregos simples 
como o de porteiro do 
Jockey Club e inspetor de dis
ciplina no Asilo dos Menores 
Desvalidos. O jornal “Fan
farrão” foi fundado por ele 
em 1886, com a colaboração 
de Olavo Bilac. Alguns arti
gos não agradaram ao dire
tor do Asilo, o que levou 
Alcindo a demitir-se. Foi pa
ra a “Gazeta da Tarde” com



a mod.esta ocupação de re
cortar os nomes dos assinan
tes de São Paulo. Por ocasião 
de uma greve dos funcioná
rios, ofereceu-se para fazer 
todo o serviço e conseguiu
— praticamente sozinho — 
que o jornal saísse. Com isso 
obteve o cargo de cronista 
político, com o pseudônimo 
de Aranha Minor. Passou a 
colaborar em vários jornais e 
revistas como “A Semana”, 
“Vida Moderna” e “Novida
des” (1887/97). Foi diretor 
deste último e contava com 
a colaboração dé Olavo Bi- 
lac, Artur Azevedo, Coelho 
Neto e outros. Na seção “No
tas Políticas”, expressava 
suas idéias abolicionistas. Foi 
eleito deputado federal em
1890, participando da Consti
tuinte de 1891, quando opôs- 
se a Deodoro da Fonseca. 
Foi reeleito em 1894. Incum
bido por Floriano Peixoto de 
comprar torpedeiros para a 
esquadra brasileira, foi para 
a Europa. Publicou nessa 
época “La République Brési- 
lienne”, opúsculo de propa
ganda nacional. Foi diretor 
da “A República”. Rompeu 
com Prudente de Morais na 
cisão do Partido Republicano 
Federal. Por isso, foi confi
nado na ilha de Fernando de 
Noronha. Voltou ao Rio de 
Janeiro dois anos depois
(1899) e fundou a “Tribuna”, 
onde continuou atacando 
Prudente de Morais. Mais 
tarde fundou a “A Nação”, 
desenvolvendo a propaganda 
de um programa socialista. 
Foi senador pelo Partido Re
publicano Conservador de 
1912 a 1918. A cadeira n.° 
19 da Academia Brasileira de 
Letras foi por ele inaugurada, 
tendo como patrono Joaquim 
Caetano (1897).

Guardi (família)

Família de pintores italianos. 
Tinham uma “bottega” 
(mistura de “atelier” com bu
tique) de tradição veneziana. 
Domenico Guardi (?, 1678
— ?, 1716) foi o fundador 
da “bottega”. Seus filhos Gia- 
nantonio (Viena, 1699 — Ve
neza, 1760) e Francesco (Ve
neza, 1712 — id., 1760) tra
balharam juntos até a morte 
de Gianantonio. É difícil fa
zer uma separação entre as 
obras dos irmãos. Ambos so
freram influência de Sebas
tião Ricci, além da de Tin- 
toreto. Os irmãos parecem 
ter executado juntos as ce
nas de “Jérusalem Délivrée”, 
(“Jerusalém Libertada”) e so
bretudo as telas da tribuna 
do órgão da Igreja do Anjo 
Rafael, que relatam a “His

tória de Tobias” (1750). Atri
buem-se a Francesco os belos 
trabalhos anedóticos de “O 
Reduto” e “Parlatório dos 
Religiosos” (Veneza), que são 
um documento precioso so
bre o carnaval veneziano do 
século XVIII. Os quadros 
parecem datar de 1745 a 
1750. Francesco adotou a 
pintura de vistas e paisagens 
(como em “La Piazzetta”). 
Tentou seguir os passos de 
Canaletto, mas não teve tan
to sucesso. No conjunto, sua 
obra diferia muito da de seu 
rival. Pode-se dizer que 
Francesco era um impressio
nista: em lugar de linhas re
gulares, traçadas segundo re
gras de arquitetura, as suas 
parecem vibrar numa atmos
fera difusa. As personagens 
são colocadas de modo dife
rente das de Canaletto. Um 
simples toque colocado com 
segurança lhe é suficiente 
para indicar uma silhueta, 
um movimento. Entre as 
obras-primas está a série de 
quatro quadros da Fundação 
Gulbenkian: “Vista de Mira 
sobre Brenta” (1760); “Festa 
na Praça de São Marcos” 
(1770); “Regatas no Grande 
Canal” (1770); “San Pietro 
di Castello” (1770/75V

Guardini (Romano)

Teólogo católico de origem 
italiana (Verona, 1885 — 
Munique 1968). Criado na 
Alemanha, onde seu pai era 
cônsul da Itália, recebeu for
mação cultural e filosófica 
tipicamente alemã. Estudou 
ciências naturais e econômi
cas, orientando-se para a teo
logia. Em 1915, apresenta 
sua tese de doutorado sobre 
“A Doutrina da Redenção 
em Santo Boaventura”. Após 
a Primeira Guerra Mundial, 
adquiriu a fama de ser um 
dos intelectuais de maior in
fluência sobre os católicos 
alemães. Publicou nessa épo
ca: “A Paixão de Nosso Se
nhor” (1919), “Espírito de 
Liturgia” (1918) e “O Senti
do da Igreja” (1922). Escre
veu diversos outros volumes 
consagrados à formação espi
ritual do homem moderno. 
Continuando os estudos de 
filosofia religiosa, obteve 
uma cadeira de teologia na 
Universidade de Bonn e, em 
1923, a cadeira de “Katholis- 
che Weltanschauung” (visão 
católica do mundo), então 
criada em Berlim, sendo a 
única cadeira católica numa 
Universidade dominada pelos 
maiores sábios protestantes. 
Guardini impôs-se, pela pro
fundidade de seus ensinamen
tos tanto aos católicos como

aos protestantes, mesmo fora 
dos meios universitários. Em 
1939 a cadeira foi suprimida 
pelos nazistas, para evitar a 
influência do educador cris
tão sobre a juventude. Refu
giou-se então na Suíça, onde 
continuou suas atividades di
dáticas e literárias. Em 1945, 
restituíram-lhe a cadeira de 
filosofia religiosa em Tübin- 
gen, depois em Munique, 
onde ensinou depois de 1948. 
A produção literária de Gúar- 
dini é abundante e variada, 
incluindo filosofia religiosa, 
literatura religiosa e obras 
teológicas e espirituais. Os 
aspectos mais difundidos do 
pensamento de Guardini são 
seus esforços de revaloriza
ção da liturgia católica e seus 
estudos sobre a personalida
de de Cristo. Combatendo a 
tendência que faz da religião 
um sistema de normas abstra
tas, insistiu na interpretação 
do homem como um “con- 
creto-vivente”, que em todos 
os níveis deve ser interpreta
do como um jogo de oposi- 
ções em busca de equilíbrio. 
Escreveu ainda: “O Contras
te: Esboço de uma Filosofia 
da Vida Concreta” e “Dis
cernimento da Realidade 
Cristã”.

Guareschi (Giovanni)

Escritor italiano (Fontanelle 
di Rocca Branca, Parma, 
1908 — Cervia, 1968). Aos 
dezoito anos dedicou-se, com 
o maior entusiasmo, ao jorna
lismo. Antes, para poder vi
ver, desempenhou as mais di
versas funções: eletricista, 
professor particular, oficial 
de censo e empregado num 
laboratório para pasteurizar 
o leite. Mais tarde, estudou 
jurisprudência. Em Roma foi 
redator-chefe do semanário 
“Bertoldo”, de orientação po- 
lítico-satírica, seguindo o es
tilo do “Cândido”, uma das 
publicações mais populares 
e engenhosas da Itália. Nos 
romances de sua autoria, 
muito populares, descrevia a 
politicagem das cidadezinhas 
do interior italiano, dando 
destaque às divergências polí- 
tico-religiosas entre padres e 
comunistas. Sua novela “Don 
Camillo” (1953) foi traduzida 
para vários idiomas, em edi
ções e reimpressões que so
mam . milhares de volumes; 
foi encenada na televisão e 
no cinema e outorgou fama 
universal a Guareschi. Além 
do humor finíssimo e de uma 
ironia personalíssima, possui 
uma grande força criadora. 
Outras obras: “O Destino 
Chama-se Clotilde”, “Jornal 
Clandestino”.

Gruber, Francis —  
Guareschi, Giovanni



Guarini (Gian Battista)

Poeta italiano (Ferrara, 1538
— Veneza, 1612). Estudou 
em Ferrara e em Pádua e 
ocupou, a partir de 1557, a 
cadeira de poética e retórica 
da Universidade de Ferrara. 
Tornou-se secretário e depois 
presidente da academia dos 
“Etéreos”, fundada em Pá
dua, em 1563, por Scipião de 
Gonzaga. Ficou por muitos 
anos a serviço do Duque 
Alfonso II d’Este, como ca
valheiro da corte. Ocupou di
versos cargos na corte de 
Ferrara, realizando missões 
diplomáticas em Turim 
(1570), em Veneza (1572), 
em Roma e na Polônia (1574/ 
75). Sobre o período em que 
ficou na Polônia, escreveu 
“Discurso sobre as Coisas da 
Polônia”. Obrigado a demi
tir-se dos serviços do duque, 
passou sucessivamente ao ser
viço de Vicente de Gonzaga 
(1592), dos Médicis (1599), 
dos duques de Urbino 
(1602/04) e, mais uma vez, 
na casa d’Este. Retirando-se 
dos negócios públicos, Guari
ni passou seus últimos anos 
na solidão. Torquato Tasso, 
que a proximidade do empre
go tornou amigo de Guarini, 
aparece como seu rival em 
poesia. “II Pastor Fido”, 
composto entre 1580 e 1583, 
é, ao lado de “L’Aminta”, de 
Tasso, uma das melhores 
obras e das mais característi
cas do gênero, na segunda 
metade do século XVI. “II 
Pastor Fido” foi objeto de 
uma polêmica acerca da arte 
dramática à qual o autor 
respondeu com “Verato Pri
mo” (1588) e “Verato Secon- 
do” (1593).

Guarini (Guarino)

Arquiteto italiano (Módena, 
1624 — Milão, 1683). Arqui
teto barroco mais importante 
da Itália do norte, Guarini 
foi também matemático e fi
lósofo. Tomou o hábito de 
teatino em Módena, sendo 
iniciado na arte da constru
ção por Bernardo Castagnini, 
religioso de sua ordem. Tor
nou-se superior de seu mo- 
nastério e dificuldades com a 
corte de Módena obrigaram- 
no a afastar-se dessa cidade. 
Peregrinou, então, durante 
dez anos. Fixou-se em Turim 
depois de 1666, construindo 
para o Duque Carlos Ema
nuel II algumas de suas gran
des obras. Foi superior do 
convento dos teatinos em 
Turim (1679). Chamado a 
Módena em 1683, morreu 
antes de chegar à cidade. Um 
tremor de terra, em 1908,

abalou as igrejas dos teatinos, 
dos Mayolitas e de São Fi
lipe. Mas a cidade de Turim 
conservou um importante 
conjuhto de edifícios religio
sos e civis de inspiração ori
ginal, feitos com a virtuosi
dade do construtor e as fan
tasias do geômetra que era 
Guarini. O plano de obra de 
“São Laurêncio dos Teati
nos” é um quadrado onde se 
inscreve um octógono cujos 
lados são arcos com inclina
ção para o centro do edifí
cio. Na abertura da cúpula, 
oito arcos parabólicos, joga
dos no vazio, entrecruzam-se 
formando uma espécie de te
la. Uma concepção não me
nos original encontra-se na 
Capela de Saint-Suaire, que 
é revestida de mármore pre
to, assumindo características 
dolorosas e fúnebres. Além 
das demonstrações geométri
cas (com as quais o autor se 
revela um dos iniciadores da 
geometria descritiva), a “Ar
quitetura Civil”, de Guarini 
(publicada após sua morte), 
revela um bom número de 
invenções e projetos que não 
puderam ser concretizados. A 
Igreja de Santa Ana, a Real, 
ofertada aos teatinos pelo 
Cardeal Mazarino, ficou ina
cabada. Continuada sobre 
planos mais modestos no sé
culo XVIII por outros ar
quitetos, foi destruída em
1822. Certos planos da igreja 
oferecem uma justaposição e 
uma interpenetração de es
paços circulares ou elípticos, 
concepção aproveitada na 
Alemanha por Johann 
Dientzenhofer, e que tam
bém inspirou Balthasar Neu- 
mann.

Guarnieri (Edoardo, de)

Regente brasileiro de origem 
italiana (Veneza, 1899 — São 
Paulo, 1968). Aprendeu vio
loncelo em Veneza e poste-

riormente em Paris, na Scho- 
la Cantorum. Dedicou-se à 
composição, tendo estudado 
com Vincent Dlndy e Gian 
Francesco Malipiero. Interes
sou-se depois pela música de 
câmara e fundou o quarteto 
de cordas Veneziano dei 
Vittoriale, que teve renome 
internacional na década de
1920. O quarteto apresentava 
seu repertório (composto es
pecialmente de música con
temporânea) nas principais 
cidades européias. Realizou 
temporadas líricas e excur
sões de concertos sinfônicos 
em Milão, Veneza, Florença, 
Roma, Turim e outras impor
tantes cidades européias. An
tifascista, viajou para o Bra
sil em 1937, onde se radi
cou, naturalizando-se em 
1941. Foi contratado pelo 
Teatro Lírico Brasileiro, di
rigido por Gabriela Besanzo- 
ni Lage. Organizador eficien
te, atuou em temporadas líri
cas internacionais no Rio de 
Janeiro e em São Paulo. De
1942 a 1944, dirigiu concer
tos sinfônicos em Montevi
déu, e no ano seguinte foi 
contratado pelo Teatro Co- 
lon de Buenos Aires. Reali
zou excursões pela Europa, 
Polônia, Tchecoslováquia e 
União Soviética, tendo no re
pertório músicas de autores 
brasileiros. Recebeu vários 
prêmios de regência, ofere
cidos pela Associação dos 
Críticos Teatrais do Rio de 
Janeiro e de sua congênere 
de São Paulo. Quando fale
ceu, exercia o cargo de dire
tor artístico do Teatro Muni
cipal de São Paulo, cuja 
orquestra regia.

Guénon (René)

Sábio francês (Blois, 1886 — 
Cairo, 1951). Após uma apro
ximação com um grupo 
ocultista, iniciou-se na maço
naria e teve uma série de 
contatos com representantes 
da sabedoria oriental. Em no
me da “Tradição” esotérica, 
combateu a Sociedade Teo- 
sófica, o espiritismo e outras 
manifestações semelhantes, 
vistas como contrafacções do 
esoterismo. Converteu-se ao 
islamismo em 1912. Em 1930, 
estabeleceu-se no Cairo. Seu 
objetivo era fazer uma sínte
se do pensamento “tradicio
nal”, achando que todas as 
religiões tinham um funda
mento comum e esse funda
mento seria esotérico. Publi
cou várias obras e teses sobre 
a metafísica e a vida simbó
lica: “Introdução Geral ao 
Estudo das Doutrinas Hin
dus”, “O Simbolismo da 
Cruz”.



Guérin (George 
Maurice de)

Poeta francês (Cayla, perto 
de Albi, c. 1810 — id., 
1839). Sua família (de nobres 
falidos) cercou sua infância 
de forte influência católica, 
fazendo com que ele se in
teressasse pela vida eclesiásti
ca. Seus estudos foram ini
ciados no seminário de Tou- 
louse, indo depois para o Co
légio Stanislas de Paris (onde 
iniciou uma correspondência 
muito afetuosa com a irmã, 
Eugênia, que continuaria até 
sua morte). Em 1831, foi 
passar as férias com os pais 
e conheceu a jovem que o 
fez renunciar à vida religiosa, 
decisão que se acentuou em 
La Chesnaie, na Bretanha, 
onde passou uma temporada 
com os discípulos do abade 
de Lamennais. E, -nessa 
ruptura entre a educação 
cristã e a exaltação românti
ca, que o leVou para o culto 
pagão da natureza, seu gênio 
poético revelou-se, no conta
to com a Bretanha. Partiu 
para Paris (1834), obtendo 
uma classe provisória no Co
légio Stanislas. Uma transfor
mação radical processou-se: 
Maurice torna-se um “ho
mem da moda”, mundano e 
conquistador. Escreveu “Cen
tauro” e “Bacante”, que fo
ram publicados em 1861. No 
fim da vida, reconciliou-se 
com a fé cristã e voltou para 
sua cidade natal. A obra de 
Maurice é fruto de um dra
ma interior, entre uma natu
reza incontestavelmente mís
tica, uma formação católica, 
e um gênio literário oposto 
ao catolicismo.

Guérin (Pierre Nascisse)

Pintor francês (Paris, 1774
— Roma, 1833). Consagrou- 
se à pintura para satisfazer 
ao pai. Criado em Brenet, só 
pôde concorrer aos prêmios 
de pintura de Roma em 1796, 
pois até então problemas po

líticos impediram-no de ir 
para aquela cidade. Um qua
dro de história clássica, “A 
Volta de Marcus Sextus, 
Proscrito de Sila, que Encon
tra a Esposa Morta e a Fi
lha no Desespero” (1799), 
deu-lhe extraordinária fama. 
Toda sua obra foi fiel ao 
primeiro sucesso e inspirou- 
se na história antiga, tendo 
como fonte a literatura e o 
teatro, seguindo a estética 
“davidiana” (“Enéas Contan
do a Dido as Infelicidades 
da Cidade de Tróia”). Ele é 
o mais brilhante dos seguido
res de Louis David, e suas 
composições são admiráveis 
quanto à claridade e à força 
pictórica. Foi um professor 
respeitado e teve entre seus 
alunos Delaçroix e Géricault.

Guerra Junqueiro 
(Abílio Manoel de)

Poeta português (Freixo-de- 
Espada-à-Cinta, Trás-os-Mon- 
tes, 1850 — Lisboa, 1923). 
Estudou direito na Universi
dade de Coimbra (1873). 
Ocupou postos administrati
vos em Angra do Heroísmo e 
Viana do Castelo e foi depu
tado em 1878. Após a pro
clamação da República, foi 
para Berna (Suíça), como 
ministro de Portugal. Em 
1910, decidiu bruscamente 
retirar-se para o campo, onde 
ficou até morrer (decisão 
muito coerente com sua na
tureza apaixonada e violen
ta, que já se revelara desde 
o tempo da Universidade). 
Quando Guerra Junqueiro 
iniciou sua obra, a agitação 
política, filosófica e artísti
ca era grande em Coimbra. 
Iniciou-se na literatura com 
o poema romântico “Mysti- 
cae Nuptiae” (1866), onde já 
se prenunciavam o panteísmo 
e a religiosidade que são ca
racterísticas de sua obra. 
“Vozes sem Eco” (1867) e 
“Batismo de Amor” (1868) 
foram as publicações seguin

tes. Um acontecimento polí
tico exterior (o ultimato in
glês a Portugal), que agitou 
os meios intelectuais, inspi
rou-lhe vários artigos e poe
sias como “Marcha de Ódio” 
(1890), “Finis Patriae” (1890) 
e “Pátria” (1896). Nessa épo
ca ele empreendeu uma cam
panha anti-religiosa e antimo- 
nárquica que atingiu uma am
plitude e violência inusitadas. 
Em 1892, “liquidado” o Ro
mantismo, publicou sua obra- 
prima, “Os Simples”, de in
fluência realista, uma home
nagem aos camponeses, com 
descrições inigualáveis e um 
enternecimento originado no 
lirismo popular. Os grandes 
acontecimentos da época 
sempre foram fonte de ins
piração para o escritor: um 
caso verídico de homicídio 
serviu de tema para “O Cri
me” (1875); a seca do nor
deste brasileiro deu “Fome 
no Ceará” (1871). Em “Ve
lhice do Padre Eterno” 
(1885), criticou o Vaticano, 
o que provocou polêmicas 
com a opinião clerical. Os 
últimos anos de sua vida fo
ram marcados pela conversão 
religiosa e uma crise moral. 
Com o poeta Guilherme de 
Azevedo, colaborou na revis
ta teatral “Viagem à Roda 
da Parvónia” (1879), que foi 
proibida pelas autoridades. 
Deixou diversas obras inaca
badas, como por exemplo “A 
Unidade do Ser”, que expres
saria seu pensamento filosó
fico, os poemas “Prometeu 
Libertado” e “Caminho do 
Céu”. Escreveu ainda, em 
verso: “Musa em Férias”
(1879), “Oração ao Pão”
(1902), “Oração à Luz”
(1903). Em prosa: “A 
Execução de uma Quadrilha” 
(1910) e “Contos para a In
fância” (1879). Discute-se, 
ainda, sobre o valor poético 
real de Guerra Junqueiro. 
Alguns destacam sua incoe
rência intelectual, outros in
dicam-no como o iniciador 
de uma filosofia propriamen
te nacional e o conservador 
das. tradições ancestrais da 
raça. Ele influenciou os es
critores da “Renascença por
tuguesa” com sua metafísica 
republicana e nacionalista.

Guevara (Ernesto “Che”)

Revolucionário cubano de 
origem argentina (Rosário, 
Argentina, 1928 — Bolívia, 
1967). Aos 25 anos deixou a 
Argentina por ser contra o 
regime peronista. Já era, 
então, formado em medicina. 
Nos anos que se seguiram 
participou de movimentos 
esquerdistas em Costa Rica, 
Bolívia, Equador, Panamá e
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Peru; trabalhou na Guatema
la; e viajou para os Estados 
Unidos. Em 1956 encontrou- 
se, no México, com o advoga
do e revolucionário cubano 
Fidel Castro. Juntos lideraram 
as guerrilhas que em 1959 
derrubariam o ditador cubano 
Fulgêncio Batista. Instaurado 
o regime socialista naquela 
ilha, Guevara aderiu à cida
dania cubana e exerceu su
cessivamente os cargos de 
presidente do Banco Nacio
nal e de ministro da Indús
tria. Em outubro de 1965, 
renunciou à cidadania e a 
suas funções em Cuba para 
dedicar-se a atividades revo
lucionárias em outros países. 
Comandando um grupo de 
guerrilheiros na Bolívia, ten
tava pôr em prática sua teo
ria sobre a revolução comu
nista, segundo a qual a 
guerrilha, em condições fa
voráveis, era mais importante 
que a luta política. Em 8 ou
9 de outubro de 1967, mili
tares bolivianos assessorados 
por norte-americanos liqui
daram Guevara e seus ho
mens.

Guicciardini (Francesco)

Historiador italiano (Floren
ça, c. 1483 — Arcetri, 1540). 
Estudou direito civil em Pi
sa e realizou diversas missões 
diplomáticas na Espanha. 
Leão X nomeou-o governa
dor de Módena (1516), onde 
teve oportunidade de mostrar 
suas qualidades de grande 
administrador. Em Roma, 
com o Papa Clemente VII, 
apresentou a tese de que, 
para resistir à dominação de 
Carlos V sobre a Itália, seria 
preciso organizar uma liga 
antiimperial. A liga, no en
tanto, fracassou. E Clemente 
VII, irritado com a oposição 
de Guicciardini ao poder dos 
Médicis, afastou-o de Floren
ça, dando-lhe o cargo de go
vernador de Bolonha. Sua in
fluência política, depois dis
so, declinou. Ele retirou-se 
para sua vila em Arcetri, 
onde escreveu “Storia d’Ita- 
lia”, que vai de 1492 a 1530. 
Em “Consideração sobre os 
Discursos de Maquiavel”, faz

um exame crítico de alguns 
capítulos de “O Príncipe”, 
mostrando uma nova sensibi
lidade frente aos aconteci
mentos e métodos da história. 
Essas inovações encontram 
expressão plena em suas 
“Lembranças Políticas”.

Guido d’Arezzo

Músico italiano (Arezzo, c. 
990 — monastério de Pompo
sa, c. 1050). É também co
nhecido pelos nomes de Gui
do Aretinus, Gui d’Arezzo e 
Guido a Sancto Mauro. É 
chamado o pai da moderna 
música e uma inscrição no re
feitório do monastério de 
Avellana diz: “Beatus Guido, 
inventor musicae”. Parece ter 
sido monge no monastério 
beneditino de Pomposa, onde 
ensinava canto. Depois de 
1006, partiu para o norte da 
Itália, exilado por razões 
desconhecidas. Hospedou-se 
na abadia de Saint-Maur, per
to de Paris. Depois de viajar 
pela França, encontrou o 
bispo de Arezzo, que lhe con
fiou a direção de sua escola. 
Para a escola, Guido com
pôs “Micrologus Guidonis 
de Disciplina Artis Musicae” 
(1023), sua obra principal. A 
obra teve tanto sucesso que 
o Papa João XIX convidou-o 
para ir a Roma. A reconci
liação com o abade de Pom
posa, com quem tivera uma 
desavença, levou-o de volta 
ao monastério, onde veio a 
falecer. O “Micrologus” tor
nou-se imediatamente célebre; 
tinha um prefácio, uma dedi
catória, vinte capítulos (dos 
quais os catorze primeiros 
eram sobre notação alfabéti
ca, a divisão do monocórdio 
e os intervalos; o 15.° era 
um verdadeiro tratado de 
composição rítmica; e os res
tantes versavam sobre méto
dos de solfejo e elementos 
autobiográficos). Foi o pri
meiro a usar sistematicamen
te as linhas da pauta e os in
tervalos ou “espaços” entre 
elas. Há quem lhe atribua 
os atuais nomes das seis no
tas da escala musical, deriva
dos da primeira sílaba de ca
da verso da estrofe inicial de 
um hino dedicado a São 
João Batista, patrono dos 
músicos, escolhido por ele. 
As notas são: dó, ré, mi, fá, 
sol, lá.

Guido da Siena

Pintor italiano (?, 1250 — ?, 
c. 1275). É o mais novo re
presentante da escola de arte 
neobizantina, que floresceu 
em Siena no século XIII. A 
célebre “Virgem com o Me
nino”, do Palácio Municipal

d^ Siena, um dos maiores 
monumentos da pintura sie- 
nense, atesta a fidelidade do 
artista à iconografia tradicio
nal e o esforço para enfra
quecer as rígidas regras da 
arte bizantina. A atitude da 
virgem sentada é majestosa, 
mas a expressão é fraca: fal
ta-lhe rigidez. O mesmo acon
tece com a figura do menino 
de pernas cruzadas, sentado 
em seu colo. Embora a obra 
esteja claramente assinada e 
datada: “A. D. MCCXXI”, 
os críticos, por razões estilís
ticas, situam-na entre 1262 e 
1286. (Para alguns, esse qua
dro seria da autoria de Guido 
Graziani.) Atribuem-se a Gui
do e sua escola diversas “ma- 
donas” e pequenos painéis 
feitos sobre madeira (Museus 
de Siena, Arezzcs Gimignano, 
Utrecht e outros).

Guignard (Alberto 
da Veiga)

Pintor brasileiro (Nova Fri- 
burgo, 1896 — Belo Horizon
te, MG, 1962). Adolescente 
ainda, foi para a França e a 
Suíça para terminar cursos 
preparatórios de desenho. Os 
estudos de pintura foram ini
ciados em Munique (1916), 
onde foi aluno de H. Groe- 
ber. Participou do Salão de 
Outono de Paris em 1923 e
1928. Retornando ao Brasil 
(1929), estabeleceu-se no Rio 
de Janeiro, obtendo da So
ciedade Nacional de Belas- 
Artes medalhas de bfonze
(1929), prata (1939) e ouro 
(1942), além de uma viagem 
por todo o país (1940). A 
convite do então prefeito de 
Belo Horizonte, Juscelino 
Kubitschek (1944), Guignard 
orientou e dirigiu um curso 
livre de desenho e pintura 
na capital mineira, afastan
do-se do Rio de Janeiro e 
das aulas que estava dando 
na antiga Universidade do 
Distrito Federal e na Funda
ção Osório. Teve como alu-



nos Marília Gianetti Torres, 
Amílcar de Castro e Mário 
Silésio. Em homenagem pós
tuma, a Escola de Belas-Ar- 
tes de Belo Horizonte rece
beu seu nome. Esteve em vá
rias exposições coletivas e 
individuais. Há obras de sua 
autoria no Museu Nacional 
de Belas-Artes (“Paisagem 
de Sabará”), no Museu de 
Arte Contemporânea da Uni
versidade São Paulo (“Festa 
em Família”) e no Museu de 
Arte de São Paulo (“Ouro 
Preto”). Artista versátil, pin
tou paisagens mineiras e re
tratos. Seu primitivismo ini
cial evoluiu para um trata
mento mais plástico; as obras 
da segunda fase apresentam 
pinceladas amplas e violentas 
na cor.

Guilherme I

Rei da Prússia e imperador 
da Alemanha (Berlim, 1797
— id., 1888). Segundo filho 
do Rei Frederico Guilherme 
e da Rainha Luísa. Consa
grou-se inteiramente à carrei
ra militar e participou, jo
vem ainda, das últimas bata
lhas contra Napoleão (1814/ 
15). Namorou a Princesa Eli
sa Radzivil, mas casou-se 
(em 1829) com Augusta de 
Sax-Weimar. A revolução 
berlinense de março de 1848 
obrigou-o a refugiar-se por 
algum tempo na Inglaterra, 
mas no ano seguinte tomou 
o comando das tropas prus
sianas enviadas contra os re
volucionários de Badèn-Ba- 
den. Nomeado regente (1858), 
sucedeu a seu irmão Frede
rico Guilherme IV, que adoe
cera. Com a morte deste, 
Guilherme obteve o título de 
rei da Prússia. Pensando em 
abdicar, chamou Bismarck 
para dirigir seu Ministério 
(1862). Deu todo apoio polí
tico a seu ministro, embora 
intimidado por’ sua rudeza e 
audácia. Reorganizou o Exér
cito prussiano, e trabalhou 
para a unidade alemã em pro
veito da Prússia. Uniu-se à 
Áustria contra a Dinamarca

(Guerra dos Ducados, 1864/ 
65) e voltou-se depois contra 
sua aliada, derrotando-a em 
Sadowa (1866). Após a guer
ra vitoriosa contra a França, 
foi proclamado (em 1871, em 
Versalhes) imperador da Ale
manha. Conservou Bismarck 
à testa de seus negócios, ma
nifestando discordâncias em 
certas resoluções da política 
do ministro, principalmente 
a respeito do “Kulturkampf” 
(luta de Bismarck. contra o 
Zentrum, partido católico 
alemão) e da política externa.

Guilherme II

Imperador da • Alemanha 
(Potsdam, 1859 — Doorn, 
Países-Baixos, 1941). Filho 
mais velho do Imperador 
Frederico III e da Imperatriz 
Vitória. Recebeu formação 
militar, mas interessava-se 
muito mais pelos problemas 
de organização social, filoso
fia e religião. Era orgulhoso 
e seu gosto pelas atitudes 
teatrais e declarações retum
bantes levaçam-no a ambicio- 
riar, desde a juventude, um 
grande papel político. Tor
nou-se imperador da Alema
nha no mesmo ano em que 
morreu Guilherme I. Preo
cupou-se em dar à política 
alemã uma nova orientação. 
Criticava em Bismarck o 
conservantismo social e a 
política estrangeira, e acabou 
por provocar a demissão do 
chanceler (1890). Engajou-se 
a seguir numa política de 
prestígio e expansão comer
cial, colonial e marítima (es
ta última medida inquietou 
a Inglaterra, sobretudo depois 
da aprovação, em 1898, de 
um programa de construções 
navais). Os resultados da ex
pansão colonial não foram 
satisfatórios, mas o impulso 
econômico e industrial foi 
considerável: em 1913, a 
Alemanha estava em primeiro 
lugar no mercado mundial 
pelas indústrias químicas, em 
segundo pela metalurgia, em 
terceiro pelo carvão. Na 
Europa, a política de Gui

lherme II foi sempre atrapa
lhada por hesitações e con
tradições. Procurava não me
lindrar a Rússia para que a 
paz fosse mantida. Fortale
ceu a Tríplice Aliança (Ale
manha, Áustria e Itália). Ape
sar das relações anglo-germâ- 
nicas estarem abaladas, ele 
continuava sustentando uma 
aliança com a Inglaterra. 
Tentou intimidar os ingleses, 
apoiando a política das cons
truções navais e procurando 
uma aproximação com a 
França (1904) e com a Rússia 
(1905). Depois do desembar
que de Guilherme II em Tan
ger (1905), a conferência de 
Algeciras (1906) — que dava 
poderes especiais à França 
sobre o Marrocos — não re
sultou em qualquer vantagem 
para a Alemanha. Houve o 
rompimento com os ingleses, 
mas a ■aproximação com a 
França, após a crise de Aga- 
dir (1911), não teve continua
ção. Depois do atentado de 
Serajevo (1914), fez inúme
ros pedidos ao czar para que 
a paz com a Rússia se man
tivesse. Mas a guerra foi de
flagrada. Depois da derrota 
do Exército alemão e das 
agitações revolucionárias de
1918, ele abdicou, refugiou- 
se na Holanda e renunciou 
definitivamente ao trono. 
Pelo Artigo n.° 232 do Tra
tado de Versalhes (1919), ele 
foi declarado responsável pe
la guerra e estaria à disposi
ção dos aliados, para julga
mento. Mas o governo holan
dês recusou sua extradição. 
Morreu durante a ocupação 
da Holanda pelos alemães, 
na Segunda Guerra Mundial.

Guilherme III

Príncipe de Orange (Haia, 
1650 — Londres, 1702), Fi
lho de Guilherme II de Nas- 
sau e Henriette Maria Stuart. 
Quando se deu a invasão dos 
Países-Baixos pela França e 
umà revolta popular a seu 
fayor, Guilherme III foi elei
to “estatuder” (espécie de 
governador) das Províncias 
Unidas dos Países-Baixos. 
Conseguiu, com esforços di
plomáticos, isolar a França 
dos aliados (1674), e fortale
ceu a resistência holandesa. 
Aliou-se à Inglaterra. Em 
1677 casou-se com sua prima, 
a princesa protestante Maria, 
filha do futuro Jaime II. 
Com isso ele obteve da Fran
ça a paz que possibilitou a 
independência das Províncias 
Unidas (1678). Foi o chefe da 
resistência européia à políti
ca de expansão de Luís XIV. 
A inclinação de Jaime II para 
a religião católica o inquie-
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tava. Para reprimi-lo, Gui
lherme desembarcou, em 
1688, com alguns partidários 
e um pequeno exército, nas 
costas inglesas. Jaime II não 
se defendeu e refugiou-se na 
França. Guilherme e sua 
mulher foram proclamados 
rei e rainha, sob o nome de 
Guilherme III e Maria II. 
Afirmou seu desejo de rom
per com o absolutismo jaco
bino e reconhecer o regime 
constitucional inglês. Jaime
II, * apoiado por Luís XIV, 
tentou retomar o trono, mas 
foi vencido na Irlanda (1690). 
Prosseguiu na sua política 
contra a França. Vencedor 
da batalha naval de La Hou- 
gue (1692), foi vencido em 
terra, em Steinkerque (1692) 
e Nerwinde (1693), mas for
çou Luís XIV a reconhecê-
lo rei da Inglaterra pela paz 
de Ryswick (1697). Conside
rado estrangeiro pelos ingle
ses, tornou-se impopular 
pelos impostos em benefício 
das guerras. Desinteressou-se 
então pelos negócios interio
res, o que permitiu o de
senvolvimento do regime 
parlamentar. Pelo ato de 
1701, assegurou a sucessão do 
trono a um príncipe protes
tante. Morreu de uma que
da de cavalo.

Guilherme IX (Duque 
de Aquitânia)

Poeta de língua românica 
(?, 1071 — Poitiers, c. 1127). 
Nono duque de Aquitânia e 
sétimo conde de Poitou, em 
1086 era um dos maiores se
nhores feudais da França e 
governava um território bem 
mais importante que o dos 
reis capetíngios. Sua famí
lia era religiosa, mas gosta
va da abundância e dos pra- 
zeres. Ele, pessoalmente, afas
tou-se da Igreja — o que 
escandalizou a mentalidade 
medieval. O Papa Urbano II 
conseguiu engajar quase toda 
a nobreza da França nas cru
zadas, mas em vão percor
reu os territórios do duque, 
pregando pela santa expedi
ção. Guilherme IX, em vez 
de participar, aproveitou-se 
da partida de Raymond de 
Saint-Gilles para invadir 
suas terras. Em 1101, partiu 
com uma grande armada 
para o Oriente, não por en
tusiasmo religioso, mas pelas 
histórias que ouvia sobre as 
riquezas daquela parte do 
mundo. A expedição ao 
Oriente foi um fracasso. Seu 
exército foi dizimado pelos 
sarracenos, e ele mal pôde 
chegar à Antioquia com 
alguns homens. Tomou parte 
no cerco de Tortose, e foi 
recebido em Jerusalém pelo

Rei Balduíno (1102). A per
da de seus fiéis companhei
ros na batalha de Ramla e 
sua participação inútil no 
cerco de Ascalon acabaram 
com a sede de aventuras. 
Voltou a Poitiers. Durante 
anos, lutou com os vassalos 
da Aquitânia; conseguiu sub
metê-los, mas perdeu o terri
tório de Toulouse. Em 1120, 
com seiscentos cavaleiros, 
ajudou o rei de Aragão, 
Afonso I, o Batalhador, na 
luta contra os mouros, em 
Granada. O duque de Aqui
tânia foi — além de político 
e guerreiro — o primeiro tro
vador, o primeiro grande 
poeta do amor em língua 
provençal. Nas onze canções 
que foram conservadas, há 
uma passagem que expressa 
o amor em termos puramen
te sensuais, herança da anti
guidade pagã, para a alta 
Idade Média: a exaltação en
tusiasmada da mulher, sím
bolo de uma beleza quase 
divina. Essa transformação 
da poesia sensual, quase 
obscena, em uma exaltação 
poética, elevada a uma espi
ritualidade absolutamente 
nova, se explica por Guilher
me IX pertencer a uma socie
dade laica, emancipada da 
tutela da Igreja. Guilherme 
deixou sua mulher deses
perada pelas inúmeras con
quistas femininas, a sobretu
do pela paixão que nutria 
pela viscondessa de Châtel- 
lerault. Nas “canções”, as 
mulheres são representadas 
como comprometidas muito 
mais pelo sacramento que as 
unia ao marido do que pela 
castidade. Além de serem 
típicas da época, as canções 
são de um modernismo sur
preendente pela espontanei
dade e mesmo pela lingua
gem. Escreveu, ainda, alguns 
poemas religiosos.

Guilherme, o Conquistador

Duque da Normandia e rei 
da Inglaterra (Falésia ?, 1027 
ou 1028 — Ruão, 1087). 
Filho do duque da Norman
dia, Roberto I, o Magnífico, 
e de Arlete, jovem campo
nesa da Falésia. O pai reco
nheceu-o por herdeiro, mas 
ele teve de enfrentar barões 
preconceituosos e revoltados, 
que não queriam submeter-se 
à autoridade de um bastardo. 
Triunfou em 1047. Durante 
uma viagem à Inglaterra 
(1051), foi designado herdei
ro do trono inglês pelo primo 
Eduardo, o Confessor. Em 
1064, aprisionou o rei inglês 
Haroldo II, que prometeu 
submeter-se às ordens do 
futuro rei. Mas, com a morte 
de Eduardo (1066), Haroldo

apoderou-se da Coroa. Com 
uma poderosa armada, Gui
lherme desembarcou em Pe- 
vensey (Sussex), e venceu 
Haroldo. Foi coroado em 
Westminster. Assegurou sua 
conquista com métodos enér
gicos; destituiu os senhores 
saxões de seus domínios para 
doá-los a seus guerreiros; 
colocou os normandos na 
chefia de diversos bispados 
ingleses e forçou Malcolm
III, rei da Escócia, a ren
der-lhe homenagem (1072). 
Centralizou toda hierarquia 
feudal na autoridade real e 
se fez representar em cada 
condado por “sheriffs”, fun
dando uma monarquia forte e 
fazendo do Estado anglo- 
normaiido o mais poderoso e 
organizado da Europa ociden
tal. Na Normandia, entre
tanto, surge uma agitação 
dirigida por seu filho Rober
to Courteheuse, que sé aliara 
com o rei da França, Filipe 
I. Durante operações em
preendidas em represália às 
incursões francesas, foi fe
rido mortalmente em Mantes 
e levado para Ruão. Deixou 
a Inglaterra a seu segundo 
filho, Guilherme II.

Guilmant (Félix 
Alexandre)

Músico francês (Boulogne- 
sur-mer, 1837 — Meudon, 
1911). Aprendeu a tocar 
órgão quando menino, com 
o pai, também organista. 
Aos dezesseis anos já toca
va na Igreja de São José. Em 
1857 era mestre-de-capela em 
São Nicolau e foi convidado 
para lecionar solfejo na 
escola comunal local. Em 
Paris (1871), foi indicado 
para ser organista da Igreja 
da Trindade, cargo que 
ocupou até 1901. Foi um dos 
maiores instrumentistas da 
época e sua reputação esten
dia-se pela Europa e Améri
ca. Juntamente com Charles 
Bordes e Vincent DTndy, 
fundou a “Schola Cantorum”, 
em Paris. Lá, dava aulas de 
órgão. Lecionou também no 
Conservatório de Paris. En
tre seus alunos estavam R. 
Vierne, J. Bonnet, G. Jacob, 
M. Dupré. Suas composições 
são numerosas e entre elas 
há duas sinfonias para órgão 
e orquestra, oito sonatas e 
25 peças instrumentais (na 
sua maioria, para uso litúr- 
gico). Escreveu ainda: “Re
pertório dos Concertos do 
Trocadero” (1892), “Concer
to Histórico de órgão” 
(1892/97), “Escola Clássica 
do Órgão” (1898/1903), “Ar
quivo dos Mestres do Órgão 
dos Séculos XVI, XVII e 
XVIII” (1898).



Guimaraens (Afonso 
Henriques da Costa 

Guimarães, dito 
Alphonsus de)

Poeta brasileiro (Ouro Preto, 
? ÍS \ 1870 — Mariana, MG, 
1921). Freqüentou por algum 
tempo o curso complemen
tar da Escola de Minas de 
Ouro Preto. Já nessa época 
estava apaixonado pela filha 
do escritor Bernardo Guima
rães, sua prima Constança, 
que seria seu constante amor 
poético. Em fins de 1888, po
rem a moça morreu. Em
1891, Guimaraens matriculou- 
se na Faculdade de Direito 
de São Paulo, para onde fora 
com o padre José Severiano 
de Resende, seu amigo. Em 
aao Paulo, ligou-se de forma 
deiinitiva ao grupo simbolis- 
ía. Ao mesmo tempo, iniciou- 
se também no jornalismo, 
colaborando no “Diário Mer
cantil’’, “Comércio de São 

tHÍ° --"Correio Paulistano” 
e Estado de S. Paulo”. Du
rante os anos de São Paulo 
começou a escrever seu pri
meiro livro de versos, “Ky- 
riale . Em 1893 retornou pa
ra Ouro Preio, onde termi
nou seu curso jurídico na re- 
cém-fundada Faculdade Li
vre de Direito de Minas Ge- 
iais. Em 1895 bacharelou-se 
em ciências sociais em São 
Paulo e, no mesmo ano, foi 
nomeado promotor de justi
ça de Conceição do Serro, 
em Minas Gerais; três meses 
depois era juiz substituto da 
mesma comarca. Suas primei
ras obras foram publicadas 
em 1899: “Septenário das 
Dores de Nossa Senhora” 
‘Dona Mística” e “Câmara 
Ardente”. No ano seguinte 
yiajou para Ouro Preto, Belo 
Horizonte e Rio de Janeiro, 
onde tornou a entrar em con
tato com os simbolistas. Em
1902 publicou “Kyriale”, às 
suas custas, em Portugal. Em 
1904, dirigiu o jornal “Con
ceição do Desterro” abando
nando-o por ter sido nomea
do promotor de justiça da 
comarca. Dois anos depois, 
foi promovido a juiz muni
cipal de Mariana, onde ficou 
até sua morte. Durante a Pri
meira Guerra Mundial escre
veu, em francês, alguns versos 
contra o “kaiser” (que inva
dira a França). Em 1921 foi 
publicado em Ouro Preto seu 
livro em prosa “Mendigos”. 
Alphonsus de Guimaraens 
foi um poeta místico, cantor 
do amor e da morte. Apesar 
de ter sido um dos mais altos 
representantes do movimen
to simbolista no Brasil, não 
foi muito conhecido em sua 
época.

Guimarães (Bernardo 
Joaquim da Silva)

Escritor brasileiro (Ouro Pre
to, MG, 1825 -  id., 1884). 
rez os primeiros estudos em 
Uberaba, continuando-os em 
Campo Belo e Ouro Preto. 
Transferiu-se para São Paulo 
onde freqüentou a Faculdade 
de Direito e tornou-se amigo 
de Alvares de Azevedo e Au- 
reliano Lessa. Interessou-se, 
na faculdade, mais por poesia 
e literatura do que pelas ciên
cias jurídicas. Colaborou em 
diversos jornais, revelando-se 
umcritico mordaz. Em 1852 
publicou seu primeiro livro 
Cantos da Solidão”. Nesse 

mesmo ano, foi nomeado juiz 
municipal e de órfãos em 
Goias. Colaborou no jornal 
Atualidade”, do Rio de Ja

neiro, do qual, em 1859, tor
nou-se um dos diretores. Al
guns anos depois retornou 
para Ouro Preto, onde se de
dicou a poesia e ao romance. 
Ensinou filosofia e retórica 
no Liceu Mineiro de Ouro 
Preto. Outras obras do autor 
sao “O Ermitão de Muquém 
ou História da Fundação da 
Romaria de Muquém na Pro
víncia de Goiás” (1869), 
Lendas e Romances” (1871) 

“O Seminarista” (1872), “His
tória e Tradições de Minas 
Gerais’ (1872), “O índio 
Afonso (1873), “A Escrava 
Isaura” (1875), “Novas Poe
sias” (1876), “Maurício ou os 
Paulistas em São João dei 
Rei” (1877), “Rosaura, a En
jeitada” (1883), “Folhas de 
Outono” (1883). É o patrono 
da cadeira n.° 5 da Academia 
Brasileira de Letras.

Guimarães Júnior (Luís 
Caetano Pereira)

Poeta e diplomata brasileiro 
(Rio de Janeiro, GB, 1845 — 
Lisboa, 1898), precursor do 
parnasianismo no Brasil, após 
um período romântico. Escre
veu seu primeiro livro, “Lírio 
Branco”, aos dezesseis anos,
e, encontrando-se com Ma
chado de Assis, não hesitou 
em contar-lhe que o livro lhe 
era dedicado. Machado, ten
do recebido um volume da 
tipografia, enviou-lhe um bi
lhete animando-o a continuar 
escrevendo. Em 1863 entrou 
para _a Faculdade de Direito 
de São Paulo e começou a 
colaborar no jornal “A Es
perança”. Terminou seu cur
so no Recife, onde também 
colaborou em alguns jornais 
e encenou seu drama “As 
Quedas Fatais”. De volta ao 
Rio, trabalhou como folhe
tinista do “Diário do Rio de 
Janeiro”, onde publicou “A 
Família Agulha” (um roman

ce cômico). A seguir, foi 
nomeado secretário de uma 
legação em Londres. Come
çou assim uma carreira di
plomática que culminaria 
com sua nomeação para mi
nistro plenipotenciário. Nessa 
condição, trabalhou em Lon
dres, Roma, Lisboa e Vene
zuela. Foi membro fundador 
da Academia Brasileira de 
Letras. Outras obras do autor 
são: “Corimbos” (1869) e 
“Sonetos e Rimas” (1880).

Guimarães Rosa (João)

V. Guimarães Rosa, Enci
clopédia Abril (Vol. VI).

Guimard (Hector)

Arquiteto e decorador fran
cês (Lyon, 1867 — Nova 
York, 1942). Foi um dos mes
tres da revolução artística do 
começo do século XX: o Art 
Nouveau. Preocupado em 
escapar aos perigos da civi
lização industrial e dos exces
sos do racionalismo, Guimard, 
mesmo adotando as mais re
centes técnicas e repudiando 
o velho repertório ornamental 
do Classicismo, tentou, apro
ximando-se do Naturalismo, 
renovar a arquitetura. Cons
truído em 1897/98, o Castel 
Béranger, em Paris, é uma 
das testemunhas mais com
pletas do “modem style”, e 
dos dotes inventivos de Gui
mard, que não hesitou em 
misturar, nessa obra, os ma
teriais mais diferentes. Preo
cupava-se em desenhar ele 
próprio cada detalhe orna
mental de sua obra, tanto 
no exterior como no interior, 
assegurando, assim, unidade 
plástica. A mesma preocupa
ção decorativa caracteriza 
suas famosas entradas do 
metrô parisiense. Entre as 
outras obras do autor estão 
a sala de concertos Humbert 
Roman (1902), com estrutu
ras metálicas, e a sinagoga da

Guilherme IX, 
Duque de Aquitânia — 
Guimard, Hector



rua Pavée (1913), em cimen
to armado.

Guinicelli (Guido)

Poeta italiano (Bolonha, cer
ca de 1235 — Monselice, 
1276). Filho de um juiz de 
Magnano, doutorou-se em 
Bolonha e dedicou-se à car
reira de magistrado. Partici
pou como gibelino, da vida 
política e, em 1270, governou 
a cidade de Castelfranco. A 
vitória tfa família guelfa dos 
Geremei sobre os Albertazzi 
obrigou-o, em 1274, a exilar- 
se, com sua esposa e filho, 
em Monselice. Dante saudou 
nele uma nova expressão 
poética que, tendo-se desli
gado da escola provençal e 
dos doutrinários, refletia o 
entusiasmo de uma cultura 
liberal, formada no ambiente 
bolonhês. Guinicelli colocava 
a bondade do coração bem 
acima da nobreza de linha
gem e fazia do amor um 
meio de elevação moral. Suas 
Pimas” contêm os temas 

fundamentais da teoria poé
tica que Dante chamaria de 
“dolce stil nuovo”.

Guiraldes (Ricardo)

Romancista argentino (Bue
nos Aires, 1886 — Paris, 
1927). É um dos clássicos do 
romance hispano-americano, 
no qual suas obras (especial
mente “Don Segundo Som
bra” e “Jamaica”) ocupam 
lugar de destaque. Antes 
disso, escrevera os versos do 
“El Cencerro de Cristal”. 
Em “Don Segundo Sombra”, 
Guiraldes recriou poeticamen
te o gaúcho místico que os 
argentinos encaram como um 
símbolo nacional. Ele mani
festou também um sentido 
artístico excepcional, favore
cendo as tendências literárias 
da vanguarda, e participou 
com diversos escritores da 
fundação da revista “Proa”. 
Outras obras em prosa de 
Guiraldes são: “Cuentos de 
Muerte y Sangre” (1915), 
“Aventuras Grotescas” (1915), 
“Trilogia Cristiana” (1915), 
“Rancho” (1917), “Rosaura”
(1922), “Seis Relatos” (1929). 
Guiraldes havia se iniciado 
na literatura escrevendo os 
versos reunidos no livro 
“El Cencerro de Cristal” 
(1915). Em 1928, sua viúva 
publicou os “Poemas Soli
tários”.

Guitry (Alexandre, dito 
Sacha)

Dramaturgo, diretor e ator 
de cinema e teatro (São Pe- 
tersburgo, 1885 — Paris, 
1957). Filho do ator Lucien

Guitry, do qual herdou, se 
não todo o talento, pelo me
nos a capacidade de se tornar 
agradável aos espectadores 
do teatro parisiense como o 
intérprete gentil e desinibido 
de obras quase todas de sua 
autoria. Iniciou sua carreira 
de dramaturgo em 1902 com 
“O Pagem”, mas só se fir
mou em 1911 com “O Guar
da Noturno”, cuja comicida
de conquistou-lhe as simpa
tias do público. Durante qua
se cinqüenta anos de sucesso, 
Guitry deu ao teatro mais de 
uma centena de comédias le
ves, quase farsas, que o tor
naram um dos principais re
presentantes do chamado 
teatro de “boulevard’,. Algu
mas dessas obras são: “A 
Tomada de Berg-op-Zoom”, 
“Façamos um Sonho” (1916), 
“O Ilusionista” (1917), “Meu 
Pai Tinha Razão” (1919), “O 
Grão-Duque” (1921), “Um 
Assunto de Romance” (1923), 
“Desirée” (1927). No cine
ma, além de representar, di
rigiu e fez roteiros.

Guizot (François Pierre 
Guillaume)

Político e historiador fran
cês (Nîmes, 1787 — Val- 
Richer, Calvados, 1874). Fi
lho de um advogado parisien
se que, apesar de favorável 
à Revolução, foi guilhotina
do em 1794 como federalista. 
Depois disso, foi levado por 
sua mãe a Genebra, onde 
recebeu educação calvinista. 
Retornou para Paris em 1805, 
onde se fez notar por alguns 
trabalhos eruditos. Freqüen
tava os salões de oposição 
ao Império mas, graças à pro
teção de Louis Fontanes, foi 
nomeado (em 1812) professor 
de história moderna na Sor- 
bonne. Em 1814, tornou-se 
secretário-geral do Ministério 
do Interior e seguiu Luís 
XVIII para Gands durante

os Cem Dias. Durante a Se
gunda Restauração, retomou 
cargos importantes nos minis
térios do Interior e da Justi
ça. Mas a tomada do poder 
pelos ultramonarquistas en
viou-o novamente à Sor- 
bonne. A partir de 1816, 
em seu ensaio “Do Governo 
Representativo e do Estado 
Atual da França”, Guizot se 
afirmara como principal pen
sador dos doutrinários. Mo
narquista constitucional, que
ria conciliar as liberdades 
conquistadas pela Revolução 
com o respeito à ordem e à 
tradição francesa. Seu libe
ralismo é uma doutrina de 
classe: ele reserva a partici
pação no poder à burguesia, 
cuja ascensão progressiva ele 
demonstraria em “História 
das Origens do Governo Re
presentativo” (1821/22). Ten
do sido suspenso seu curso na 
Sorbonne, dedicou seu tempo 
a escrever, não se afastando 
da política: “Ensaios sobre 
a História da França” (1823), 
“História da Revolução da 
Inglaterra” (1826/56), “His
tória Geral da Civilização 
na Europa” (1828) e “na 
França” (1830). Em 1823, 
iniciou sua “Coleção das 
Memórias Relativas à Histó
ria da França”. Em 1830 foi 
eleito deputado de Calvados. 
Tendo perdido a confiança 
nos Bourbons, foi um dos 
artesãos da volta de Luís 
Filipe — com o qual espera
va ver estabelecido o gover
no da burguesia. Após uma 
passagem pelo Ministério do 
Interior (1830), foi ministro 
da Instrução Pública, quase 
sem interrupção, de 1832 a
1837. Nesse posto, fez com 
que se votasse a primeira lei 
francesa sobre a instrução 
primária (1833), criou uma 
comissão de trabalhos histó
ricos e científicos, fundou a 
Sociedade de História da 
França, restaurou a Acade
mia de Ciências Morais e 
Políticas. Em 1840, foi no
meado embaixador em Lon
dres, mas, no mesmo ano, 
foi chamado de volta para 
Paris e recebeu a pasta dos 
Negócios Estrangeiros. Con
venceu Luís Filipe a manter 
uma política de paz, mas 
esta era contrária a muitos 
interesses franceses e à anglo- 
fobia da opinião pública. Por 
isso ele nunca conseguiu 
estabelecer uma verdadeira 
aliança franco-inglesa. Nao 
obstante, Guizot, líder do 
imobilismo da primeira fase 
do governo de Luís Filipe, 
seria o mentor oculto de 
toda a política francesa de 
1840 a 1848, aproximando- 
se reacionariamente de Met- 
ternich, adversário, como ele,



do liberalismo e da hegemo
nia prussiana. Aos poucos, 
porém, sua influência foi 
decrescendo e, em fevereiro 
de 1848, demitiu-se. Afasta
do da política, retornou a 
seus estudos históricos e li
terários. Entre 1858 e 1868, 
escreveu “Memórias para 
“Servir à História da minha 
Época” e tomou parte ativa 
nos trabalhos de diversas 
academias das quais era 
sócio: Academia Francesa 
(depois de 1836), Academia 
de Ciências Morais e Aca
demia das Inscrições. Tradu
ziu também diversas obras 
de Shakespeare.

Gunadhya

Escritor indu, nascido no 
século III ou V d.C., em 
Pratisthana (segundo outros, 
Supratisthita), capital dos 
Andhra-Bhrtya, às margens 
do Godavari. Segundo a len
da, ele era a reencarnação 
de um espírito. Teria gozado 
dos favores do Rei Satava- 
hana até o momento em que 
teve uma querela com Sarva- 
varman, outro poeta da cor
te. Bie afirmara a seu rival 
(autor de uma gramática in
titulada “Katantra”) que não 
seria possível ensinar o sâns- 
crito ao rei em seis meses: 
precisaria de seis anos. E 
apostou que, se Sarvavarman 
conseguisse, ele não mais usa
ria o sânscrito nem o pracri- 
to. Tendo perdido a aposta, 
retirou-se para Vindhya. Nes
sa região, um “yaksa” (divin
dade aborígene) chamado Ka- 
nabhuti lhe fez conhecer to
dos os contos (que teriam 
sido revelados pelo deus Siva 
e pela deusa Parvati) do 
“Brhatkatha”. Ele os trans
creveu no dialeto local, “pai- 
saki”. Mas quando Guna
dhya quis apresentar essa 
coletânea à corte, o rei, des
denhosamente, não permitiu. 
O escritor, então, recitou 
seus versos para os animais 
e a floresta, rasgando-os tão 
logo os lia. Os animais te
riam ficado tão comovidos 
que começaram a emagrecer, 
o que colocou os cozinheiros 
do rei numa situação difícil. 
Foi então que o rei conseguiu 
salvar o que sobrara das 
700 000 estrofes. Segundo ou
tra lenda, nepalesa, um certo 
Bhrngin teria entrado, com 
um disfarce de abelha, na 
moradia dos deuses Siva e 
Parvati, aprendendo os con
tos. Depois, teria reencarna- 
do em Gunadhya, que a se
guir se tornou protegido do 
Rei Madana de Ujjayini. Ven
cido pelo poeta Sarvavarman, 
teria decidido escrever sua 
obra no misterioso dialeto

“paisaci” (que os indianos 
consideravam a língua dos 
demônios). A obra de Guna
dhya foi perdida, mas exis
tem, em sânscrito, outros tex
tos que dele derivam direta
mente, como a “Brahatkatha- 
manjari” de Kshemendra, o 
“Brhatkathaslokasamgraha” e 
o “Kathasaritsagara” de So- 
madeva.

Gusmão (Alexandre de)

Geógrafo e diplomata brasi
leiro (Santos, SP, 1695 — 
Lisboa, 1753). Em 1713 pas
sou a freqüentar a Universi
dade de Coimbra, doutoran
do-se em direito. Antes de 
atingir a maioridade, foi no
meado (por Dom João V) 
secretário de Dom Luís Ma
nuel da Câmara, conde de 
Ribeira Grande e embaixador 
extraordinário na corte de 
Luís XIV. Tendo sido envia
do ao Vaticano, obteve para 
o rei de Portugal o título de 
“majestade fidelíssima’*. Em 
1720, foi sagrado cavaleiro 
da Ordem de Cristo; dois 
anos depois, fidalgo da Casa 
Real e, em 1743, membro do 
Conselho Ultramarino. Ape
sar de ter vivido a maior 
parte de sua vida em Portu
gal, recebeu em 1722 “a pro
priedade de ofício de escri
vão da ouvidoria de Ouro 
Preto’' e, em 1733, a do 
“ofício de tabelião da Vila 
Rica de Ouro Preto”. Ale
xandre de Gusmão foi o pla
nejador do Tratado de Madri 
(1750), que sancionou as 
conquistas dos bandeirantes 
paulistas. Quando da morte 
de Dom João V, Gusmão 
não mais se encontrou nas 
graças da família real. Foi 
nessa época que escreveu 
“Impugnação ao Parecer do 
Brigadeiro Antônio Pedro de 
Vasconcelos” (1751), no qual 
defendia o Tratado de Ma
dri. Deixou “Coleção de Vá
rios Escritos Inéditos Políti
cos e Literários” (publicados 
postumamente em 1841).

Gusmão (padre Bartolomeu 
Lourenço de)

Jesuíta e precursor da aero
náutica, brasileiro (Santos, 
SP, 1685 — Toledo, Espa
nha, 1724). Como o irmão
— Alexandre' de Gusmão —, 
estudou em Coimbra. Licen
ciou-se em cânones e, após 
ter-se ordenado padre, pas
sou ao estudo da matemática 
e da física. Foi nomeado ca
pelão da Casa Real. Inven
tou então um aeróstato que 
chamou de “instrumento de 
voar”. A primeira tentativa 
de vôo foi feita em Lisboa, 
mas o balão incendiou-se 
antes de deixar o solo. Fez 
mais duas tentativas, uma 
das quais conseguiu com que 
o balão se elevasse a 4 me
tros do chão. Tornou-se co
nhecido como “Voador” e 
seu balão, “passarola”. 
Quando jovem havia cons
truído uma máquina eleva
tória de água que abastecia 
o seminário da Bahia. Outra 
de suas idéias foi um siste
ma de bombeamento para 
tirar a água dos navios. De 
1713 a 1716, viveu fora de 
Portugal e parece pertencer 
a ele um invento registrado 
na Holanda: um “sistema de 
lentes para assar carne ao 
sol”. DeiXou uma “Descrição 
do novo Invento Aerostático 
ou Máquina Volante, do 
Método para produzir o Gás 
ou Vapor com que esta se 
Enche”, e diversos sermões. 
Cognominado o “Padre Voa
dor”; merece a glória de ter 
provado, com suas experiên
cias, a aplicação do prin
cípio de Arquimedes aos 
gases.

Gustavo I Vasa

Rei da Suécia (Lindholm, 
1495 ou 1496 — Estocolmo,
1560). Filho do nobre Eric 
Vasa, foi um dos seis reféns 
que o rei da Dinamarca, 
Christian II, exigiu em 1518. 
Conseguiu escapar em 1519 
e dedicou-se à libertação de 
seu país do domínio dina
marquês. Refugiado em Da-
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lécarlie, viveu com os cam
poneses daquela região, par
ticipando do trabalho da 
terra e das minas. Agrupou 
à sua volta partidários de 
seus ideais, e liderou uma re
volta: tomou Upsala (1521) 
e Kalmar (1523), e expulsou 
os dinamarqueses. Em 1523 
foi eleito rei. Rompeu, en
tão, a aliança de Kalmar 
(entre a Dinamarca, Norue
ga e Suécia). Seu reinado, 
consagrado ao reerguimento 
econômico do país, foi mar
cado pelo estabelecimento de 
uma Igreja nacional protes
tante, de acordo com uma 
decisão do “riksdag” de Vas- 
teras em 1527. Os bens do 
clero e dos mosteiros foram 
confiscados em proveito do 
Estado e o rei manteve o 
direito de escolher os bispos. 
Explodiram diversas revoltas 
populares — violentamente 
reprimidas — devido à gra
ve situação financeira e aos 
pesados impostos. Em 1540 
Gustavo Vasa fez com que 
seus dois filhos (Jean e Erik) 
fossem reconhecidos como 
herdeiros. Data do reinado 
de Gustavo Vasa o nascimen
to da Suécia como Estado 
nacional.

Gustavo II Adolfo

Rei da Suécia (Estocolmo, 
1594 — Lützen, 1632).'Neto 
de Gustavo Vasa, sucedeu 
em 1611 seu pai (Carlos IX). 
Aconselhado pelo Chanceler 
Axel Oxenstierna, assegurou 
a estabilidade interna da 
Suécia dando garantias à no
breza. Voltando-se então pa
ra o exterior, viu-se diante 
de uma coalização entre 
Dinamarca, Rússia e Polônia. 
A primeira providência que 
tomou foi de assinar o tra
tado de paz de Knared 
(1613) com a Dinamarca. 
Em 1617 assinou o tratado 
de Stolbova, com a Rússia, 
que reconheceu como sua 
possessão a Ingrie, Estônia e 
Carelia Oriental. Voltou-se 
então contra a Polônia, to
mando Riga, Dorpat, e al
guns portos da Prússia oci

dental. A conselho de Ri- 
chelieu, assinou o tratado de 
Altmark (1629), pelo qual 
recebia grande parte da Li- 
vônia. Reformou a adminis
tração do país, dando novo 
impulso à economia e trans
formou o Exército sueco 
num dos melhores da Euro
pa. Seu sonho era fazer do 
mar Báltico um “lago sueco”. 
Tomando para si o papel de 
defensor dos protestantes ale
mães, Gustavo Adolfo inter
veio de maneira decisiva con
tra os imperiais na Guerra 
dos Trinta Anos. Foi então 
que se revelou o maior guer
reiro de sua época. Aliado 
à França (que deveria for
necer subsídios importantes 
para suas operações milita
res), ele desembarcou na Po- 
merânia (1630), ocupou Bran- 
demburgo e, após uma longa 
caminhada através da Ale
manha, juntou-se a seus alia
dos saxões para derrotar o 
general e conde Tilly em 
Breitenfeld (1631). No ano 
seguinte, após ter submetido 
os eleitores de Trèves e da 
Mogúncia, derrotou mais uma 
vez Tilly e obteve uma úl
tima grande vitória contra 
Albrecht von Wallenstein em 
Lützen, mas foi morto du
rante a batalha.

Gutenberg (Johannes 
Gensfleisch, dito)

■ M

Tipógrafo alemão (Mogúncia, 
c. 1394/99 — id., 1468). Saiu 
de sua cidade natal muito 
cedo, mas acredita-se que já 
estivesse familiarizado com o 
buril e o cinzel (instrumentos 
para gravar). Sabe-se que em 
1434 Gutenberg encontrava- 
se em Estrasburgo com o ir
mão, onde permaneceu até 
1444. Com sua recusa de re
patriar-se, perdeu a pequena 
renda que lhe era dada  ̂ pela 
municipalidade de Mogúncia. 
Foi então que entrou para a 
corporação dos ourives e, 
em 1436, estabeleceu uma 
pequena sociedade com três 
jovens burgueses com a fi
nalidade de “explorar novas 
idéias”. O primeiro dos pro

jetos foi um método para 
aperfeiçoar a fabricação de 
“espelhos” (pequenos livros 
de devoções, manuscritos e 
gravados em tabuinhas de 
madeira): deveria ser um no
vo método de impressão. Lo
go Gutenberg começou a 
executar a impressão xilográ- 
fica de pequenos livros. Essa 
técnica consistia em imprimir 
sobre papel com tabuinhas 
de madeira já gravadas em 
relevo. Nesse processo, cada 
página era uma obra de arte, 
mas exigia muito tempo para 
sua execução. A invenção da 
imprensa ̂  de caracteres mó
veis data de 1440: sobre as 
extremidades de uma peque
na haste de madeira ou me
tal eram gravadas letras, em 
relevo. Embebida a haste em 
tinta, imprimia-se sobre o 
papel a sua imagem. Sua obra 
de arte foi a “Bíblia de 42 
linhas” ou “Bíblia de Maza- 
rino” (assim chamada por 
ter sido descoberta na biblio
teca do Cardeal Mazarino). 
O trabalho lhe tomou um 
ano e meio, tempo esse con
siderado excessivo por seu 
sócio, Johann Fust, que lhe 
emprestara dinheiro para 
montar a tipografia. Proces
sado, pouco antes de termi
nar a Bíblia, Gutenberg per
deu a tipografia, e o lança
mento do livro coube a Fust. 
Finalmente, através de um 
empréstimo, Gutenberg pôde 
montar sua tipografia. Mes
mo assim, morreu na miséria: 
recebia do arcebispo de Mo
gúncia 20 medidas de trigo 
e dois barris de vinho.

Gutzkow (Karl Ferdinand)

Escritor alemão (Berlim, 1811
— Sachsenhausen, 1878). 
Panfletista e jornalista, foi 
um dos incentivadores do 
movimento da Jovem Alema
nha. Seu romance, “Wallu, 
a Cética” (1835) — um ata
que ao casamento — causou 
grande escândalo, provocan
do a interdição por diversos 
anos das obras de todos os 
escritores da Jovem Alema
nha. Seu autor chegou a ser 
preso por alguns meses. A 
seguir, porém, Gutzkow obte
ve uma colocação oficial no 
teatro da corte de Dresden 
(de 1847 a 1849). E, como 
dramaturgo, escreveu peças 
teatrais satíricas e históricas 
como “Zopf und Schwert”* 
(“Trança e Espada”. 1844) e 
“Uriel Acosta” (1847). Mas 
foi acima de tudo um dos 
criadores do romance social 
alemão moderno com  ̂ “Os 
Cavaleiros do Espírito” 
(1850/51), sobre a desilusão 
política dos alemães após a 
crise de 1848.


