
Haber (Fritz)

Químico alemão (Breslau, 
1868 — Basiléia, 1934). Gra
duou-se em química orgânica 
na Technische Hochschule, 
em Berlim, mas aprendeu 
muito mais como autodidata. 
Estudou sobretudo a física- 
química, com ênfase na apli
cação técnica. Em Karlsruhe 
(1894), começou a pesquisar 
a decomposição dos hidro- 
carbonetos. Lecionou nessa 
cidade de 1896 a 1911, trans
ferindo-se depois para a Uni
versidade de Berlim. Foi o 
primeiro a demonstrar a 
importância do potencial ele- 
trolítico nas oxidações e re
duções e desenvolveu a pri
meira teoria geral da redução 
eletroquímica. Investigou as 
possibilidades de obtenção de 
energia elétrica diretamente 
da combustão do carvão. 
Pesquisou os compostos do 
berilo, a produção do alumí
nio, a passividade do ferro 
e a velocidade de reação nos 
sistemas heterogêneos. O 
maior feito de Haber, com 
o qual ele ganhou o prêmio 
Nobel de química (1918), 
foi a descoberta da síntese 
do amoníaco. Em 1911, foi 
chamado para dirigir o Ins
tituto Kaiser Guilherme de 
Físico-Química e Eletroquí
mica de Dahlem, Berlim. O 
instituto, no qual ele ficou 
até 1933, tornou-se um dos 
melhores do mundo, no gê
nero; cientistas de todas as 
nações iam para lá estudar 
e trabalhar. Em 1917, colo
cou-se à disposição do gover
no imperial alemão. Dirigiu 
o órgão alemão encarregado 
da guerra química, e chefiou 
o ataque com cloro, em 
Ypres (1915). Após uma via
gem ao redor do mundo, na 
qual ficou dois meses no Ja
pão, Haber fundou (1930), 
em Berlim, um instituto que 
promovia um intercâmbio 
cultural entre os dois países. 
O regime nazista levou-o a 
afastar-se dos cargos que 
ocupava. Aceitou um convite 
para trabalhar na Universi
dade de Cambridge, Ingla
terra, onde passou os últimos 
meses de vida. Publicou “Os 
Processos Eletrolíticos da 
Química Orgânica” (1910), 
“Sobre a Síntese do Amo
níaco” (1922), “A Química 
na Guerra”.

Hadfield (Robert Abbott)

Metalurgista inglês (Shef- 
field, 1858 — Londres 1940). 
Interessou-se desde cedo pe
la metalurgia. Tornou-se pre
sidente da Hadfield Ltda.,

da Heda and East Heda e 
de outras companhias. Em 
1883, patenteou seu processo 
para produção do aço-man- 
ganês e ficou famoso por 
inventar e aperfeiçoar vários 
processos metalúrgicos e li
gas metálicas, incluindo aço 
de baixa histerese. Foi mem
bro de alguns comitês cien
tíficos e presidente do Insti
tuto do Ferro e Aço (1905/ 
07), da Sociedade Faraday 
(1914/20) e da Sociedade das 
Indústrias Inglesas de Gás 
(1917/18). Publicou mais de 
220 trabalhos científicos e 
técnicos. Escreveu "A Meta
lurgia e sua Influência no 
Progresso Moderno, com uma 
Notícia sobre o Ensino e a 
Pesquisa” (1925), obra funda
mental para esse campo.

Haeckel 
(Ernst Heinrich)

Biólogo e filósofo alemão 
(Potsdam, 1834 — Iena,
1919). Foi o primeiro biólogo 
alemão a adotar a doutrina 
darwiniana da evolução, di
vulgando-a na Alemanha. 
Formou-se em medicina, em 
Berlim (1857), mas exerceu 
por pouco tempo a profissão. 
Foi professor de anatomia 
comparada e diretor do Ins
tituto Zoológico de Iena 
(1862), onde fundou a çadei- 
ra de zoologia filogenética 
(1865). Darwin dizia que o 
entusiasmo de Haeckel na 
propagação de sua teoria da 
evolução orgânica fora um 
dos principais fatores de sua 
aceitação na Alemanha. Em 
“As Origens da Vida” (1867), 
Haeckel deu destaque à lei 
biogenética, segundo a qual 
a ontogênese repete a filogê- 
nese, isto é, o organismo, 
durante seu desenvolvimento, 
recapitula em grande parte as 
modificações de formas pelas 
quais passaram seus ascen
dentes, no decorrer da evo
lução histórica. Essas consi

derações, além do caráter 
científico, têm cunho filosó
fico. Dividiu o reino animal 
em protozoários (animais 
unicelulares) e metazoários 
(multicelulares). No IV Con
gresso Internacional de Zo
ologia, em Cambridge (1898), 
apresentou um trabalho onde 
traçou a ascendência da raça 
humana em 26 estágios, des
de as massas simples de pro
toplasma, sem estrutura de
finida, que denominou “mo- 
neras”, passando pelos chim
panzés, até o “Pithecantropus 
erectus” (transição entre o 
homem primitivo e os símios 
antropóides). Aplicou o evo- 
lucionismo à religião e à 
filosofia, desenvolvendo a 
teoria no livro “O Enigma 
do Universo” (1899). A obra 
provocou controvérsias com 
influências na ciência e na 
literatura, e foi muito com
batida pela Igreja Católica. 
Escreveu também “Morfolo
gia Geral” (1862) e “Sifo- 
noros” (1869).

Haendel 
(Georg Friedrich)

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

Hafiz (Chams al-Din 
Muhammed)

Poeta lírico persa (Chiraz, 
início séc. XIV — id., 1389). 
Desde a juventude dedicou-se 
ao estudo das ciências reli
giosas. Segundo a lenda, 
quando criança, uma divinda
de conferiu-lhe o conheci
mento do Alcorão e o dom 
da poesia. “Hafiz”, aliás, é 
um honorífico, atribuído 
àqueles que sabem o Alcorão 
de cor. Durante sua mocida
de, Chiraz foi tomada por 
Mobariz od Din, que, sub
metido à ortodoxia islâmica, 
impôs um regime austero à 
cidade, inclusive fechando as 
casas de divertimentos notur
nos. Hafiz, inconformado



com estas medidas, reagia 
através de seus poemas, mos- 
trando também a hipocrisia 
dos falsos devotos da época. 
Seus versos tinham conota
ção mais política do que lite
rária. Finalmente o tirano 
foi deposto. Hafiz, já célebre 
por suas obras, conseguiu o 
apoio do novo soberano, 
Chah Chodja, do qual a ge
nerosidade, o gênio e o físico 
foram abordados nas odes 
do poeta. Dos poetas líricos 
da Pérsia, ele é o mais po
pular. Tinha extraordinária 
harmonia verbal e beleza de 
imagens. Cantava a alegria 
de viver, mas também a futi
lidade do mundo e a incons
tância do destino. Foi um dos 
maiores intérpretes da alma 
de seu povo. A milagrosa 
beleza do “Divan” tornou 
seu autor um místico; sua 
tumba, às portas de Chiraz, 
transformou-se rapidamente 
num lugar de peregrinação 
religiosa. Hafiz foi muito co
nhecida na Europa, onde sua 
influência perdurou por mui
tos séculos. Sua poesia ainda 
é modelo de perfeição métri
ca. Foi traduzido pela primei
ra vez para o latim (1680), 
depois para a mesma língua 
em 1767 e 1771. A primeira 
tradução francesa data de 
1799. Goethe inspirou-se no 
“Divan” para escrever boa 
parte de suas líricas. Du
rante o século XIX foram 
feitas inúmeras traduções da 
obra para os idiomas inglês 
e alemão.

Hahnemann (Samuel
Christian Friedrich)

Médico alemão (Meissen, 
1755 — Paris, 1843). Estudou 
medicina em Leipzig e Vie
na. Estabeleceu-se em Leip
zig (1789), e, no ano seguin
te, enquanto traduzia “Ma
téria Médica”, de W. Cullen, 
para o alemão, surpreendeu- 
se com a constatação de que 
os sintomas produzidos pelo 
quinino num corpo saudável 
eram os mesmos que ele cos

tumava curar. Essa observa
ção levou-o à “lei dos simi
lares” (“similia similibus 
curantur”): as doenças podem 
ser tratadas com as drogas 
que produzem sintomas simi
lares num estado de saúde. 
Em 1800 revelou que as dro
gas deveriam ser ministradas 
nas menores doses possíveis, 
pois isso aumentava seu po
der de cura. Seu trabalho 
mais importante, “Organon 
der Rationellen Heilbunst” 
(1810), contém a exposição 
de seu sistema, que ele cha
mou de homeopatia. Essa 
teoria causou surpresa à clas
se médica, que, inicialmente, 
considerou-o um charlatão. 
Como ele mesmo fabricava 
seus remédios, os farmacêu
ticos reuniram-se aos médicos 
para uma perseguição con
junta ao inovador. Hahne
mann usou, para se defender, 
uma coluna do jornal “An- 
zeiger der Deutschen”. Os 
inimigos não desistiram: pres
sionaram-no até que ele dei
xasse Leipzig. A homeopatia 
estava proibida na Áustria, 
Hungria e Prússia, mas, como 
suas curas se multiplicassem, 
foi fácil fazçr novos amigos. 
Em Cothen, dedicou-se a for
mar novos discípulos e orde
nou suas anotações. Em 
1835, instalou-se em Paris, 
conquistando a capital fran
cesa por sua grande cons
ciência profissional e por 
algumas curas espetaculares.

Hall (Charles Martin)

Inventor americano (Thomp
son, Oregon, 1863 — Day- 
tona, Flórida, 1914). Foi in
fluenciado por F. F. Jewett, 
que desenvolveu o primeiro 
processo de produção de 
alumínio. Trabalhou no labo
ratório de Oberlin e, oito 
meses após a graduação, in
ventou o processo eletrolíti- 
co, básico para a produção 
industrial do metal. Após 
fazer várias experiências tra
tando a alumina com agen
tes redutores, concluiu que 
a eletrólise era o processo 
mais prático. Construiu suas 
próprias baterias e, num la
boratório caseiro, estudou a 
eletrólise dos compostos do 
alumínio, aquecendo alguns 
fluoretos. A criolita (fluoreto 
de alumínio e de sódio) re
velou-se superior. Hall cau
sou surpresa quando, em 
1886, apresentou botões de 
alumínio que ele mesmo pre
parava. Em 1889, a Pitts- 
burgh Reduction Company 
(mais tarde, Aluminum Com
pany of America) começou 
a fabricar alumínio e, em

1890, Hall tornou-se vice-pre
sidente da companhia. O pro
cesso de Hall fez do alumí
nio um artigo comum do 
comércio. Com a fortuna 
que o invento lhe rendeu, 
Hall ajudou muitas institui
ções educacionais.

Hall (Granville Stanley)

Psicólogo americano (Ash- 
field, 1844 — Worcester, 
1924). Contribuiu para a soli
dificação de certas teorias da 
época, introduzindo as idéias 
de Charles Darwin, Wilhelm 
Wundt, Sigmund Freud e 
outros. Foi presidente da 
Clark University (1888/1920) 
e, ao mesmo tempo, profes
sor de psicologia, ramo em 
que trabalhou com pioneiris- 
mo na América. Em Clark 
estabeleceu o primeiro insti
tuto de psicologia infantil 
dos Estados Unidos. Diver
sos de seus estudos empre
garam o método de questio
nários, indispensáveis para a 
pesquisa. Um dos primeiros 
laboratórios psicológicos dos 
Estados Unidos foi fundado 
por Hall, em 1883, na Uni
versidade Johns Hopkins, 
onde lecionou de 1881 a 1883. 
Primeiro presidente da So
ciedade Americana de Psico
logia (1892), lançou quatro 
jornais (“American Journal 
of Psychology”, 1883; “Pe- 
dagogicál Seminary”, 1891; 
“Journal of Applied Psycho
logy”, 1915; e “Journal of 
Religious Psychology and 
Education”, 1902). Publicou 
cerca de 490 documentos so
bre as grandes áreas da psi
cologia. Entre os mais impor
tantes trabalhos estão: “Ado
lescência”, “Velhice, a ú lti
ma Metade da Vida”, “Fun
dadores da Moderna Psico
logia”.

Hallaj (Abu 1-Mughit 
al-Husain ibn Mansur ibn

Mahamma Baidawi al)

Poeta místico persa, de lín
gua árabe (Tur, c. 857 — 
Bagdá, 922). Sabia o Alco
rão de cor e seguia o místico 
Sahl. Aos vinte anos partiu 
para Bassora. Lá recebeu o 
hábito monástico de “sufi” 
(asceta islâmico que, depois 
de um aprendizado, consegue 
controlar suas forças e as 
paixões terrenas). Casou-se 
(virgem) com Umm al-Hu- 
saín. Na primeira peregrina
ção, ficou durante um ano 
em Meca, pregando e rezan
do. Voltou para Bassora, ini
ciou as peregrinações públi
cas e abandonou o hábito de 
“sufi”. Instalou-se com a fa-
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mília em Bagdá e promoveu 
mais duas peregrinações a 
Meca (na segunda foi acom
panhado de quatrocentos dis
cípulos). Em Bagdá havia 
movimentos de hostilidade a 
Hallaj, por acharem-no pre
tensioso (ele se considerava 
unido à Divindade) e por 
questões políticas. Hallaj foi 
preso e, na cela, pregava aos 
outros detentos. Condenado 
à morte, foi flagelado, deca
pitado e incinerado. Os “su
fis” consideravam-no seu 
mártir por excelência. Era 
acusado de “politeísmo”, por 
sua teoria de deificação dos 
santos, e por declarações 
consideradas heréticas. O 
“Divan al-Hallaj” é um dos 
mais belos livros de poesia 
árabe; contém textos místicos 
que foram reunidos por seus 
discípulos.

Haller (Albrecht von)

Médico e biólogo suíço (Ber
na, Suíça, 1708 — id., 1777). 
Estudou medicina com o físi
co alemão H. Boerhaave, em 
Leyden, tornando-se seu alu
no favorito. Graduou-se em 
1727. Foi chamado para le
cionar anatomia, botânica e 
medicina na Universidade de 
Gõttingen (1736). Desenvol
veu os ensinamentos de Boer
haave e ajudou a estabelecer 
uma importante escola de 
medicina. O campo de pes
quisa de Haller era a anato
mia e a fisiologia. Estudou a 
forma e a função de alguns 
órgãos e sistemas do corpo 
humano e animal. Não é o 
iniciador da anatomia como 
uma ciência experimental, 
mas contribuiu para as inves
tigações científicas do século 
XVIII, aplicando princípios 
dinâmicos aos problemas da 
fisiologia. Destacou-se por 
estudos sobre a irritabilidade 
dos músculos, sensibilidade 
dos nervos e tempo de cir
culação e ação automática 
do coração. Lançou uma dis
cussão sobre o mecanismo da 
respiração. O “Elementa Phsy- 
siologiae Corporis Humani” 
(1757/66) pode ser conside
rado o início da moderna fi
siologia. Outra preocupação 
de Haller foi a ação das dro
gas; fez auto-observações so
bre os efeitos do ópio. Pu
blicou importantes coleções 
sobre botânica (1771/72), 
anatomia (1774/77), e medi
cina (1776/88). Escreveu tam
bém três romances filosóficos: 
“Usong” (1771), “Alfred”
(1773) e “Fabius and Cato”
(1774), expondo suas opi
niões sobre os diversos tipos 
de governo existentes.

Hailey (Edmond)

Astrônomo inglês .(Londres, 
1656 — Greenwich, 1742). 
Educou-se na St. Paul 
School, de Londres, e no 
Queen’s College, de Oxford 
(1673). Sua primeira contri
buição para a astronomia, 
considerações sobre as órbi
tas planetárias, foi publicada 
na “Philosophical Transac
tions” (1676), pela Sociedade 
Real. Tornou-se amigo de 
John Flamsteed (na época, o 
astrônomo real). Contando 
com o apoio de Charles II 
(rei da Grã-Bretanha e Irlan
da — 1660/85), saiu de Ox
ford, e, num navio da Com
panhia das índias Orientais, 
foi para Santa Helena. Lá 
catalogou mais de trezentas 
estrelas, observou o trânsito 
de Mercúrio (1677) e deu no
me a uma nova constelação 
(Robur Carolinum, em home
nagem a Charles II). Voltou 
para a Inglaterra em 1678. 
Tomou contato com Isaac 
Newton, publicando por con
ta própria o “Principia”, de 
Newton (1687). A grande 
contribuição de Halley foi o 
estudo dos cometas (“Synop
sis Astronomiae Cometicae”; 
1705). Após observar o co
meta de 1682 (depois batiza
do com seu nome) em Paris, 
computou as órbitas de cerca 
de 25 cometas. Aplicando a 
lei do movimento de Newton, 
previu o retorno do cometa 
que recebeu seu nome, para 
1758. De 76 em 76 anos, ele 
retorna à vizinhança da Ter
ra. O cometa apareceu em 
1758, mas Halley já não pô
de mais vê-lo. Em 1703, foi 
apontado para professor de 
geometria em Oxford e, em 
1720, sucedeu John Flams
teed como astrônomo real. 
Iniciou os métodos gráficos 
de representação em mapas 
geográficos. Os principais 
trabalhos de Halley são “Ca- 
talogus Stellarum Australium” 
(1679) e “Tabelas Astronômi
cas” (póstuma, 1752).

Hals (Frans)

Pintor holandês (Antuérpia, 
c. 1580 — Haarlem, 1666). A 
animação de suas telas refle
te sua vida tumultuada. Sem
pre morou em Haarlem, ex
ceto por uma temporada, em 
1633, em Amsterdam. Seus 
alunos — entre eles Pieter 
Codde, Judith Leyster e 
Miense Molenaer — imita
ram-no abertamente, o que 
torna difícil uma avaliação 
precisa de sua obra. Retra
tista por excelência, mesmo 
as cenas do cotidiano são tra
tadas como retratos, na me
dida em que exprimem mais 
um caráter, um temperamen
to, do que os costumes. De 
um tema banal, Hals era ca
paz de extrair variações iné
ditas, onde exprimia, através 
da jovialidade dos seres, seu 
próprio humor. O sorriso 
(cínico, sincero, alegre) era 
sua principal preocupação 
(“A Menina que Ri”, “Louco 
por Mandolim”, “O Alegre 
Beberrão”, “Malle Babbe”). 
Sua obra-prima no gênero é 
“Bohémienne”. O riso às ve
zes anima retratos autênticos 
como “Stephanus Geraerdts”, 
“Isabelle Coymans”. Hals 
não era somente um obser
vador sagaz; exprimia nos 
quadros também sua própria 
sensibilidade, cuidando da 
escolha das tintas, da melhor 
pincelada, do efeito de luz 
mais indicado. Negligenciou 
estudos e pesquisas, desenhan
do diretamente na tela. Por 
isso aparece como um dos 
ancestrais da arte moderna, 
da pintura que prefere, se
gundo Malraux, “a matéria 
pintada à matéria represen
tada”. A melhor parte de sua 
obra são os retratos coleti
vos, representando compa
nhias militares num banque
te anual, diretores de hospí
cios, síndicos de corporações, 
como por exemplo “A Reu
nião dos Oficiais dos Arquei
ros de Santo Adriano” (1633). 
Morreu como indigente.



Hamelin (Octave)

Filósofo francês (Le Sion- 
d’Angers, Maine et Loire,
1856 — Hucket, Londres, 
1907). Racionalista intransi
gente, procurava vincular seu 
pensamento ao dos grandes 
mestres (Aristóteles, Descar
tes, Kant), e, em geral, toda 
a tradição filosófica, exceto 
a escolástica. Preocupado 
com o problema da “razão 
da existência”, elaborou um 
sistema de categorias ou “ele
mentos principais da repre
sentação”, que baseava todo 
conhecimento na noção de 
síntese. A construção da re
presentação feita pela sínte
se seria de natureza dialéti
ca, na medida em que con
siderava os opostos como par
tes de um todo. Essas catego
rias não seriam formas va
zias, mas elementos primitivos 
e “reais”. A obra principal 
de Hamelin (e também o 
único livro que publicou em 
vida) é sua tese de doutora
mento, “Ensaio sobre os 
Elementos Principais da Re
presentação” (1907). Nesse 
trabalho ele estabelece sua 
posição na corrente do idea
lismo crítico, absorvendo su
gestões do relativismo neo- 
kantiano de Charles Renou- 
vier (de quem era um dos 
mais destacados alunos). Pu
blicou a seguir alguns artigos, 
na revista “L’ Année Philoso
phique” (de 1898 a 1906). 
Postumamente foram editados 
“O Sistema de Descartes” 
(1911), “A Teoria do Inte
lecto após Aristóteles e seus 
Comentadores” (1953) e “O 
Sistema de Aristóteles”
(1920).

Hamilton (Alexander)

Estadista norte-americano (ilha 
de Nevis, Antilhas, 1757 — 
Nova York, 1804). No exér
cito revolucionário durante a 
guerra da independência, te
ve o posto de tenente-coro- 
nel e conselheiro privado de

Washington. Terminado o 
conflito, Hamilton entrou pa
ra o Congresso (1782), ini
ciando uma campanha para 
W , *0V,Crno rePresentativo 
fortemente centralizado. Com 
seu livro “Federalist Papers” 
contribuiu para a elaboração 
ri íCoJlstltulÇao americana.
fo i'tL t°  Partid0 íederalista, foi também nomeado secretá
rio do Departamento do Te
souro (1789). Organizou o
skt™ a faC10?al e propôs um sistema fiscal onde tudo se
ria solucionado através da 
iniciativa capitalista. Embo
ra fosse muito influente na 
política norte-americana, não 
JohnegH  leVar 0 Pres‘dente
co n L  * pmS a Uma 8uerra 
r i a H w Í 7 anÇ/  ,rev°lucioná- na. Hamilton foi, e ainda é,
Jefferson°Piü qUe Thomas r!l ~ No entanto, suas 
concepções políticas e econô
micas parecem ser mais com- 
pativeis com a natureza das 
sociedades capitalistas moder
nas do que as concepções
c o m o Sm nH n ? S q u e  . to m a v a m  como modelo a sociedade ru
ral norte-americana. A elei
ção de Jefferson para a pre- 
sidencia (1801) marcou o de- 
Z Í  AIexander Hamilton 
?.a .Política americana. Desa
n d o  para um duelo pelo 
adversário político Aaron 

r , morreu durante a luta.

Hamilton (Sír William)

lF788SOf°  phC0CkS (Glas«ow.1/8« _  Edimburgo, 1856). 
graduou-se advogado em 
Oxford (1811). Candidato à 
cadeira de moral filosófica na 

de Edimburgo
Fntr»f’ tna°c ?bteVe sucesso. Bntretanto, foi apontado para 
professor de história cívica 
n  s?n  m! sma , Universidade 
(1821). Seu Edinburgh Re- 
Z% ’\ un!a críl™ ao®Curso 
de Filosofia” de Victor Cou- 
Z ;„ 'C0 0C0U'°  em contato 
amigável com o autor. Arti
gos subseqüentes sobre filo
sofia germânica estabelece- 
?  Posição de filósofo, 

j  ,1836> foi eleito para a
ca ém p V ° fÍCa e metafísica, em Edimburgo. Seu co
nhecimento abrangia, além 
da filosofia, a anatomia e a 
fisiologia. Tornou-se conheci
do por sua doutrina lógica 
da quantificação dos predica
dos. Tentou unir a linha de 
pensamento de Reid e da es
cola escocesa (filosofia do 
senso comum) com várias 
correntes filosóficas euro
peias, principalmente com o 
kantismo. Para Hamilton 
pensar é condicionar”, o

wüL jSta quaIt*uer possibi
lidade de se conhecer o in-

condicionado, o infinito, o 
absoluto, e estabelece a sepa
ração entre o domínio do co
nhecimento e o da crença. 
Suas principais obras fo
ram “Preleções sobre Meta
física e Lógica” (1859/60), 
“Discussões sobre Filosofia e 
Literatura” (1852), “A Con
cepção do Homem sobre a 
Eternidade” (1854).

Hamilton 
(Sir William Rovvan)

Matemático irlandês (Dublim, 
1805 — Dunsirik, 1865). Sua 
habilidade intelectual mani
festou-se na adolescência, pe
la facilidade que tinha em 
aprender novos idiomas 
(sânscrito, arábico, malaio). 
Leu Euclides, a “Arithmetica 
Universalis” e “Principia”, de 
Newton, e a “Mecânica Ce
leste”, de Laplace. Estudou 
no Trinity College, em Du
blim (1823). Em 1826 apre
sentou à Academia Real da 
Irlanda a obra “Uma Teoria 
sobre Sistemas e Raios”, que 
transformou a óptica mate
mática numa nova ciência. 
Seu objetivo era remodelar a 
geometria da luz, estabelecen
do modelo uniforme para a 
solução de todos os proble
mas científicos. A cátedra de 
astronomia do Trinity College 
lhe foi oferecida e, automati
camente, ele passou a ser o 
astrônomo real da Irlanda. 
Em 1835, recebeu o título 
de cavalheiro e, dois anos 
mais tarde, foi eleito presi
dente da Academia Real da 
Irlanda. Nos últimos anos de 
sua vida permaneceu isolado, 
elaborando sua teoria dos 
quatérnios (números hiper- 
complexos), com aplicações 
na aritmétiòa, física e no es
tudo das rotações no espaço. 
Dedicou-se ao estudo da ma
temática pura (investigações 
sobre a solução das equações 
algébricas de quinto grau). 
Introduziu a lei da multiplica
ção não comutativa, em co
nexão com a teoria das ro
tações e do espaço tridimen
sional. Fez trabalhos sobre 
geometria vetorial, sendo-lhe 
atribuída a criação da pala
vra “vetor”.

Hammarskjõld (Dag)

Estadista e economista sueco 
(Jõnkoping, 1905 — Ndola, 
Rodésia do Norte, 1961). Fi
lho do primeiro-ministro sue
co Hjalmar Hammarskjõld, 
estudou direito e economia 
nas Universidades de Uppsa- 
la e Estocolmo. Nesta cidade 
foi professor assistente de 
economia política, em 1933. 
Iniciou-se no serviço público
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em 1936, como subsecretá
rio permanente do Ministério 
das Finanças. Foi também, 
por vários anos, presidente 
do Banco da Suécia. Em 
1947 foi indicado para minis
tro das Relações Exteriores e 
responsável pelas questões 
financeiras e econômicas in
ternacionais. Em 1951 tor
nou-se ministro de Estado. 
Representou várias vezes seu 
país em organismos interna
cionais, antes de ser eleito 
secretário-geral da ONU, em 
1953. Foi reeleito para um 
outro período de cinco anos, 
em 1957. Após ter obtido sua 
independência, o Congo Bel
ga foi dividido por uma guer
ra civil (1960) e Hammars
kjöld enviou àquela área tro
pas da ONU. A URSS de
nunciou essa medida e exigiu 
sua demissão, a que ele se re
cusou. Exercendo a função, 
morreu em 1961, vítima de 
um acidente de avião; no 
mesmo ano, recebeu o prê
mio Nobel da Paz.

Hamsun (Knut Pedersen)

Romancista norueguês (Lom, 
no vale do Gudbrandsdal, 
1859 — Grimstad, 1952). Aos 
quatro anos de idade, sua 
educação foi confiada a um 
tio, ministro protestante de 
uma igreja das ilhas Lofoten, 
no oceano Ártico. Os anos 
passados ao lado do austero 
pastor foram descritos na 
novela “O Fantasma” (1918). 
Em 1878, publicou o poema 
“Ò Adeus”. Durante onze 
anos trabalhou como carvoei
ro nas instalações portuárias 
de Bodo, tomou conta de 
uma escola, foi secretário do 
chefe de polícia local e teve 
muitos outros empregos. 
Preocupando-se com sua falta 
de instrução, tentou entrar 
para uma Universidade, mas 
percebeu que não poderia 
estudar e trabalhar ao mesmo 
tempo. Em 1886 foi para os

Estados Unidos, como cor- i 
respondente de um periódi
co norueguês (“Verdens 
Gang”). O emprego não deu 
certo e voltou para a Norue
ga num pesqueiro russo. 
Knut Hamsun opunha-se à 
corrente realista que nascia 
na França com Guy de 
Maupassant e Émile Zola, e 
que dominava por volta de 
1880 (Ibsen, Strindberg, 
Kielland). “A Noruega Lite
rária”, um de seus artigos 
contra os realistas, apareceu 
na França, na “Revista das 
Revistas” (1893). Em 1890 
publicou sua obra-prima, 
“Fome”, romance que influiu 
de maneira considerável no 
nascimento do “absurdo” que 
marca a literatura do início 
do século XX. No início des
te século fez longas viagens 
pelaf Rússia, Pérsia e Tur
quia. A viagem pela Rússia 
foi descrita em “Um País de 
Sonho” (1903). Dessa época 
são “Sobre a Estrela de Ou
tono” e “Um Vagabundo 
Toca em Surdina”. Em 1920, 
recebeu o prêmio Nobel de 
literatura. Nas obras “O Últi
mo Capítulo”, “Os Vagabun
dos”, “Augusto”, “A Vida 
Continua”, desenvolve sua 
tese de que a natureza opõe- 
se à cultura. A crítica da so
ciedade moderna leva-o a ser 
um fervoroso propagandista 
das idéias de Hitler. Em 
1943 aceita ser delegado no
rueguês pró-Alemanha no 
Congresso de Jornalistas, em 
Viena.

Hamurabi

Fundador do império babilô
nio (? — ?, c. 1750 a.C.). 
Sexto rei da dinastia amorita 
da Babilônia. Conquistou a 
Suméria e Akkad, apoderou- 
$e de Larsa, depois de Mari e 
estendeu o império babilônio 
até a Assíria. Foi excelente 
administrador, restaurou mo
numentos, construiu grandes 
cidades e templos. Operou 
uma síntese entre a con
cepção akkadiana do Es
tado centralizado e a con
cepção sumeriana do rei com 
poderes divinos, fazendo de 
Marduc, deus supremo da 
Babilônia, o centro de uma 
espécie de “monoteísmo po
lítico”, ao qual deveriam se 
submeter todos os reis su- 
mérios e akkadianos. Grande 
legislador, promulgou o códi
go que leva seu nome e com 
o qual fundou o direito sumé- 
rio e a tradição jurídica do 
povo semita. O código de 
Hamurabi, gravado numa es
teia de diorito, foi descober
to em 1901, em Susa, e con
servado no Museu do Lou-

vre; é formado por 282 pre
ceitos, atribuídos ao deus 
Shamash. Mostra a estrutura 
complexa e hierarquizada da 
sociedade babilônia da época.

Hann (Julius)

Meteorologista e climatologis- 
ta austríaco (Linz, 1839 — 
Viena, 1921). Adquiriu repu
tação mundial por seus traba
lhos em dinâmica atmosférica 
e termodinâmica, ciclones e 
climatologia. Em 1865, tor
nou-se editor de uma revista 
austríaca de meteorologia. 
Foi apontado para professor 
de física na Universidade de 
Viena (1873). Trabalhou no 
Instituto Central de Meteoro
logia de Viena (1877). Seus 
principais trabalhos são “A 
Terra como um Todo”, “A 
Atmosfera e a Hidrosfera”, 
“Manual de Climatologia” e 
“Manual de Meteorologia”.

Hanotaux (Albert Auguste 
Gabriel)

Estadista e historiador fran
cês (Beaurevoir, 1853 — Pa
ris, 1944). Era “mestre de 
conferências” na Escola de 
Altos Estudos. Em 1879 en
trou para o Ministério dos 
Negócios Exteriores, como ar
quivista. Pouco a pouco foi 
progredindo no» serviço di
plomático, sendo apontado 
para conselheiro da embaixa
da em Constantinopla (1885). 
No ano seguinte foi eleito 
deputado republicano por 
Aisne, mas, derrotado em 
1889, voltou à carreira di
plomática. Desenvolveu, en
quanto ministro dos Negó
cios Exteriores (1894), uma 
campanha de aproximação 
franco-russa, com a visita de 
Nicolau II a Paris, em 1897. 
Mandou expedições para de
limitar as colônias francesas 
na África. Em 1921 foi dele
gado na Assembléia da Liga 
das Nações. Algumas de suas 
obras são: “Estudos Históri
cos sobre os Séculos XVI e
XVII, na França” (1886), 
“História de Richelieu”
(1888), “História da França 
Contemporânea” (1871/1900).

Hansen (Peter Andreas)

Astrônomo dinamarquês 
(Tondern, 1795 — Gotha, 
1874). Em 1820, depois de 
ter aprendido o ofício de re
lojoeiro, foi para Copenha
gue. Na capital, contou com 
o apoio de H.C. Schumacher, 
com quem trabalhou no 
observatório de Altona 
(1821/25). Estudou teorias 
geodésicas, ópticas e das pro
babilidades. Anotações sobre



perturbações mútuas em Jú
piter e Saturno deram-lhe o 
prêmio da Academia de Ber
lim (1830). Dedicou-se a pro
var as teorias e tabelas do 
movimento dos principais 
corpos celestes no sistema 
solar. Tem dois importantes 
trabalhos teóricos sobre os 
movimentos da Lua: “Funda
menta” (1838) e “Darlegung” 
(1862/64). As tabelas de 
Hansen sobre os astros foram 
usadas até serem substituídas 
pelas tabelas de Brown, em
1923. O observatório no qual 
trabalhava (de Altona) era 
muito pequeno e mal equipa
do; assim, só em 1857, quan
do um novo observatório foi 
construído, pôde desenvolver 
seu trabalho. Enquanto não 
tinha condições para isso, 
Hansen investigava a teoria 
dos instrumentos, estudando 
sua construção e uso. Assis
tido por Christian Olufsen, 
compilou novas tabelas do 
Sol em 1854. Recebeu consa
gração mundial por seu tra
balho, ganhando por duas ve
zes a medalha de ouro da 
Sociedade Real de Astrono
mia.

Handenberg (Karl August, 
prince von)

Político prussiano (Essenro- 
de, Hanôver, 1750 — Gêno
va, 1822). De tradicional fa
mília alemã, estudou em Gõt- 
tingen. A partir de 1782, tra
balhou a serviço do Duque 
Charles Guillaume Ferdinand 
de Brunswick, que o influen
ciou profundamente. Entrou 
para a administração prussia
na em 1790. Graças a seu 
excelente desempenho em 
Ansbach e Bayreuth (1791/ 
98), foi recomendado para 
conduzir as negociações do 
Tratado de Bâle (1795), com 
a França (pelo Tratado de 
Bâle, a Prússia abandonava 
os territórios da margem es
querda do Reno, contra pro
messas de indenização). Con
vencido de que o futuro da 
Alemanha dependia da Prús
sia, e consciente da fraqueza 
de seu país de adoção, esfor
çou-se para diminuir a irrita
bilidade francesa, levando a 
Prússia a uma política de 
neutralidade. Essa medida 
foi interpretada como fraque
za da Prússia e Hardenberg 
foi acusado de vender-se à 
França. Nomeado chanceler 
do Estado em 1810, obteve 
êxito, junto a seu soberano, 
com a proposta de uma refor
ma radical do sistema políti
co e social da Prússia, inspi
rado nas idéias liberais trazi
das pela Revolução Francesa: 
abolição das corporações; in
trodução da liberdade indus

trial (1811); abolição do tra
balho escravo; acesso dos 
camponeses à propriedade. 
Por causa da oposição da no
breza, ele não pôde impor a 
igualdade, nem um verdadeiro 
regime constitucional. Após 
ter preparado, com muita di
plomacia, a revolta antinapo- 
leônica da primavera de 
1813, obteve no Congresso de 
Viena importantes acréscimos 
de territórios na Saxônia, 
Pomerânia ocidental, Vestfá- 
lia e nas regiões do Reno. 
Com a paz, consagrou-se à 
instauração de um regime 
constitucional, mas ofendeu- 
se com a política conservado
ra de Metternich, que domi
nava a Alemanha. Represen
tou a Prússia nos congressos 
de Viena (1815), Aix-la-Cha- 
pelle (1818), Troppau (1820), 
Laibach e Verona (1822).

Hardouin-Mansart (Jules)

Arquiteto francês (Paris, 
1646 — Marly, 1708). Sobri
nho e aluno do arquiteto 
François Mansart, seguiu os 
caminhos do tio, fazendo 
grandes projetos. Uma escada 
para o Palácio de Vendôme 
atraiu a atenção do Rei Luís 
XIV para ele. A consagra
ção como arquiteto veio com 
a construção do Castelo de 
Clagny, que o rei ofertou a 
Mme. de Montespan. Obteve 
o cargo de primeiro arquiteto 
(que, após a morte de Luís 
Le Vau, estava há seis anos 
desocupado). Os trabalhos do 
Palácio de Versalhes foram 
iniciados por Le Vau, em 
1668, e terminados em 1690, 
orientados por Hardouin- 
Mansart. O palácio tem uma 
longa fachada, com fileiras 
de janelas de tamanho e for
ma diferentes. Le Vau, Fran
çois d’Orbay, André Le Nô- 
tre, verdadeiros criadores do 
estilo Luís XIV, souberam 
desenvolver suas idéias, e a 
sorte de Mansart foi concluir 
essa elaboração coletiva, sin
tetizando-a em seu próprio 
nome. Mansart parecia ser o 
símbolo de uma certa tradi
ção francesa, em oposição à 
italiana, representada por Le 
Vau. Criou-se uma “ordem 
francesa”, com a adoção de 
figuras como o galo e o sol 
nos capitéis, a introdução do 
mármore e de grandes vidra
ças, graças aos segredos rou
bados das fábricas de Mura- 
no. De 1680 a 1686, Mansart 
arrumou os salões da Guerra 
e da Paz e a escadaria da 
rainha. Acabou as ante-sa
las da corte, do Palácio de 
Versalhes. Ao mesmo tempo, 
concluiu uma série de pro
jetos como o Palácio de 
Noailles, em Saint-Germain,

os castelos de Dampierre, 
Navarra, Boufflers, Villette, 
o Convento de Saint-Cyr, a 
nova fachada do palácio e 
a Praça dos Estados, em 
Dijon. Em Paris fez a Praça 
das Vitórias (1685) e uma 
de suas obras-primas, a Pra
ça das Conquistas (1699, ho
je Praça Vendôme). Na ar
quitetura religiosa, uma de
zena de igrejas e capelas 
atestam, pela variedade de 
formas, a imaginação de 
Mansart: Capela da Comu
nhão, igrejas de Chantilly e 
de Marly, Notre-Dame de 
Versalhes e a Capela de Vau- 
brun (com pilastras de már
more preto). Na capela do 
Palácio de Versalhes (1698/ 
1710), renunciando à idéia de 
uma cúpula (que explorou 
mais tarde nos Inválidos), 
adotou o plano das capelas 
palatinas em dois níveis: no 
plano inferior, havia tribunas 
que se comunicavam com os 
apartamentos reais. Sua obra- 
prima de elegância e delicade
za foi conseguida com riscos 
de instabilidade. A Capela 
dos Inválidos, onde as mar
gens de segurança são consi
deráveis, compõe-se de um 
quadro onde inscreve-se uma 
rotunda (construção em for
ma de círculo, terminando em 
cúpula) acantonada por 
quatro capelas secundárias, 
unidas por aberturas diago
nais. Recebeu o título de con
de de Sagonne. Foi superin
tendente dos Edifícios Reais 
em 1699. Teve vários colabo
radores e praticamente do
minou a arquitetura de seu 
tempo.

Hardy (Alexandre)

Poeta dramático francês (Pa
ris, 1570 — id., 1632). Co
meçou a escrever por volta de 
1592. Em 1611, ligou-se a 
um grupo de comediantes, 
como autor. Rompendo com 
esse grupo, ingressou num 
outro, os “Velhos Comedian
tes do Rei”, com um contra
to de seis anos, prometendo 
escrever diversas peças num 
ano. Mesmo quando nomea
do poeta do Rei Henrique
IV, Hardy não era rico: vi
via, com necessidades, de sua 
fecunda imaginação. Recusou 
a regra das três unidades do 
teatro (tempo, espaço e 
ação), considerando-a um en
trave para sua criação. Teve 
papel essencial na formação 
do teatro clássico e deu à 
tragicomédia francesa uma 
forma própria. Escreveu vá
rias peças, destacando-se en
tre elas “Coriolano” (1607) 
“A Morte de Dario” (1619) 
e “A Morte de Alexandre” 
(1624).
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Hardy (Thomas)

Escritor inglês (Higher Boc- 
khampton, Dorset, 1840 — 
Dorchester, 1928). Teve uma 
infância tranqüila numa épo
ca em que na Inglaterra rei
nava a austeridade vitoriana. 
Fez seus primeiros estudos 
em Dorchester e, aos dezes
seis anos, tornou-se aprendiz 
de arquiteto com John Hicks 
(especialista em restauração 
de igrejas). Durante seis 
anos viajou pelas cidadezi- 
nhas inglesas. Porém Hardy 
não queria dedicar-se somen
te à arquitetura: interes
sava-se por artes, letras e fi
losofia. Datam dessa época 
seus primeiros versos. Em 
1862, foi para Londres, onde 
trabalhou com o arquiteto 
A.W. Blomfield e passou a 
freqüentar os círculos literá
rios e artísticos. No mesmo 
ano publicou “A Aplicação 
de Tijolos Coloridos e de 
Terracota na Arquitetura 
Moderna”. Quatro anos de
pois, retornou para sua pro
víncia, onde se tornou assis
tente de seu antigo professor. 
Escreveu seu primeiro roman
ce “The Poor Man and the 
Lady, by the Poor Man”: o 
editor recusou-se a publicá-
lo, por ser uma dura crítica 
à alta sociedade. Sem deixar 
sua pr.ofissão, escreveu “Re
médios Desesperados” (1871), 
que foi um fracasso. Hardy 
não desistiu e, no ano seguin
te, publicou “Sob a Árvore 
Verdejante”, seguido por 
“Um Par de Olhos Azuis” 
(1873). No ano seguinte, na 
revista “Cornhill”, começou 
a publicar “Longe da Multi
dão Estulta”, que foi um su
cesso desde o início e pela 
primeira vez seu nome apa
recia numa obra. Em 1878, 
escreveu um de seus princi
pais romances, “A Volta do 
Nativo” seguido por “Dois 
numa Torre” (1882) e “O 
Prefeito de Casterbridge: a 
Vida e a Morte de um Ho
mem de Caráter” (1886).

Com a publicação de “The 
Woodlanders” em 1887, Har
dy firmou sua posição como 
escritor. “Tess of the d’Urber- 
villes” (1891), apesar de pos
suir um tema explosivo que 
ia contra o puritanismo da 
época, foi aceita. Publicou 
sua obra-prima, “Judas, o 
Obscuro”, em capítulos, na 
revista “Harper’s” (1895). A 
seguir dedicou-se à poesia e, 
em 1898, publicou “Wessex 
Poems and other Verses”. 
Em 1903 foi publicada a pri
meira parte de seu drama 
épico, “Os Dinastas”. Outras 
obras produzidas por Tho
mas Hardy são: “Late Ly
rics and Earlier” (1922) e 
“The Famous Tragedy of 
the Queen of Cornwall at 
Tintagel in Lyonesse” (1923).

Harlow (Jean)

Atriz americana (Kansas City, 
1911 — Hollywood, 1937). 
Começou a fazer cinema sem 
grandes pretensões, aceitando 
figurar com um bonito ves
tido de noite em “Moran of 
the Marines” (1928). Atra
vés de um descobridor de ta
lentos, entrou para a Para- 
mount e logo depois apare
ceu em “Love Parade”
(1929). O ator Ben Lyon 
apresentou-a ao produtor 
Howard Hughes, que assegu
rou seu lançamento com es
trondosa publicidade e um 
contrato fabuloso. O tipo im
posto a Jean Harlow foi o 
de uma nova mulher fatal, 
com cabelos louro-prateados 
(a “vamp” dos anos prece
dentes tinha cabelos escuros). 
Passou a ser sofisticada, 
usando roupas caras e provo
cantes. Os cenários em que 
trabalhava realçavam a bele
za de seu corpo — eram 
sempre suntuosos e traduziam 
a vida mundana da época. 
Casou-se com Charles Mac 
Grew, de quem divorciou-se 
para casar com o produtor 
Paul Bern, que suicidou-se 
três meses depois. Teve ca
sos amorosos com Clark Ga- 
ble e William Powel, entre 
outros. Sofria de nefrite e 
morreu em condições miste

riosas. Seu enterro foi acom
panhado por cenas de ido
latria comparáveis somente 
aos funerais de Rodolfo Va
lentino. Seus principais fil
mes foram: ’‘Platinum Blon
de” (1931), “The Secret Six” 
(1931), “Hollywood Party” 
(1934), “China Seas” (1935), 
“Personal Property” (1937).

Harnack (Adolf von)

Teólogo alemão (Dorpat, 
1851 Heidelberg, 1930). 
Seu pai, Theodosius Harnack, 
foi muito conhecido pela obra 
“Teologia de Lutero” (1862/ 
68). Adolf estudou em Dor
pat e Leipzig, onde tornou-se 
professor de teologia (1876). 
Ocupou cátedras em Giessen 
(1879), Marburg (1886) e 
Berlim (1889/1924). Foi di
retor da Biblioteca Nacional 
da Prússia (1905/21) e pre
sidente do Congresso Evan
gélico (1901/12). A principal 
obra de . Harnack, “Manual 
da História dos Dogmas”, in
fluenciou fortemente o pen
samento protestante, tanto na 
Alemanha como em outros 
países. Traçou a origem do 
dogma, que entendia como 
um sistema doutrinal autori
tário do século IV, e seu de
senvolvimento até a Refor
ma. Sua tese geral é que, em 
seu desenvolvimento históri
co, a fé cristã foi influencia
da pelo pensamento grego, 
de tal forma que a Igreja 
aceitou conceitos e interpre
tações não essenciais ao cris
tianismo. Portanto, os cris
tãos protestantes eram livres 
para criticar o dogma (no 
sentido entendido por ele). 
Tentou conciliar a doutrina 
luterana com as modernas 
tendências (dessa religião), 
encontrando justificação nos 
primórdios da história da 
Igreja, da qual era especia
lista.

Hartley (David)

Médico e filósofo inglês 
(Armley, Yorkshire, 1705 — 
Bath, 1757). Dedicou-se ini
cialmente à carreira eclesiás
tica, que abandonou para 
dedicar-se à medicina. Fez 
estudos em Bradford e Cam
bridge e exerceu sua profis
são sucessivamente em 
Newark, Bury St. Edmunds, 
Lonrad e Bath. Hartley foi 
discípulo e continuador de 
John Locke e pode ser con
siderado, juntamente com 
Locke e Joseph Priestley, um 
dos fundadores da teoria psi
cológica da associação. Ex
plica os fenômenos mentais 
pelas vibrações cerebrais e a 
associação das idéias.



Harriot (Thomas)

Cientista inglês (Oxford, 1560
— Londres, 1621). Estudou 
em Oxford, especializando-se 
em matemática e astronomia. 
Sir Walter Raleigh deu-lhe 
o cargo de observador cien
tífico numa expedição reali
zada em 1585 e 1586, para 
Roanoke. As observações de 
Hárriot são encontradas em 
“A Brief and True Report” 
(1588). Tornou-se o principal 
cientista do grupo de Raleigh 
recebendo uma pensão do 
conde de Northumberland, 
um incentivador da ciência. 
Na sua obra “Artis Analy- 
tica Praxis ad Aequatio- 
nes Algebraicas Resolvendas” 
(1631), aperfeiçoou a teoria 
das equações, observando as 
relações entre os coeficientes 
e as raízes, e também a nu
meração escrita, introduzindo 
os sinais >  (maior que) e <  
(menor que). Harriot cons
truiu telescópios (sendo o 
primeiro deles contemporâneo 
a Galileu). Estudou as man
chas solares e os cometas e 
manteve correspondência com 
Kepler sòbre a refração da 
luz.

Harte 
(Francis Bret)

Poeta e romancista norte- 
americano (Albany, NY, 1839
— Chamberley, Inglaterra, 
1902). Durante a infância, via
jou pelos Estados americanos 
da costa atlântica. Em 1853 
foi com sua mãe para a Cali
fórnia, passando por diversos 
empregos, inclusive o de jor
nalista no “Northern Califór
nia”. Trabalhou em minas de 
ouro, conhecendo os hábitos 
dos mineiros e pioneiros do 
velho oeste (1854/55). Essa 
experiência seria descrita em 
seu romance “Gabrill Con- 
roy”, de 1876. Apoiando-se 
na mesma temática que James 
Fenimore Cooper, outro ro
mancista do velho oeste, 
Bret Harte, apesar de 
seu característico puritanis- 
mo, criou um novo tipo ame

ricano; mais audaz, porém 
pouco respeitável e totalmente 
desprovido de hipocrisia. Em 
1857, instalou-se em São 
Francisco. Lá, mais uma vez, 
exerceu os mais diferentes 
empregos. Publicou, em 1867, 
seu primeiro livro “Páginas 
Vagabundas”. Foi nomeado 
diretor da revista “Overland 
Monthly’*, e numa delas pu
blicou “A Sorte de Roaring 
Hill”, de sua autoria. Seus 
poemas foram compilados no 
volume “Narrativas dos Ar
gonautas” (1870). Nomeado 
cônsul, foi para a Prússia, 
deixando definitivamente a 
América (1878). Em 1885, 
circunstâncias políticas afas
taram-no do cargo e ele foi 
para Londres. Ficou na In
glaterra até sua morte.

Hartmann (Eduard yon)

Filósofo alemão (Berlim, 1842
— Grosslichterfelde, 1906). 
Aluno da Escola de Artilharia, 
é obrigado a abandoná-la por 
motivos de saúde; dedica-se 
aos estudos filosóficos, dou- 
torando-se em 1867. No ano 
seguinte, publica a primeira 
e mais importante de suas 
obras: “Filosofia do Incons
ciente”, editada doze vezes e 
que constituiu a base de seus 
trabalhos posteriores. Partin
do do exame dos resultados 
das ciências naturais com vis
tas a uma indução generali
zadora, Hartmann encontra 
a explicação dos fenômenos 
da natureza, e especialmente 
dos fenômenos orgânicos, na 
tese de um inconsciente cria
dor do mundo, elemento ati
vo e cego. Análogo à idéia 
absoluta de Hegel e à vonta
de absoluta de Schopenhauer, 
seria, no entanto, anterior e 
mais abrangente que a idéia 
e a vontade, que constitui
riam, justamente, seus atribu
tos. O inconsciente é o in- 
condicionado, o que não po
de explicar-se por meio de 
nenhuma relação, é o absolu
to. Além dessa contribuição, 
Hartmann escreveu abundan
temente sobre diversos assun
tos: teoria do conhecimento, 
ética, estética, filosofia da 
ciência, filosofia da religião, 
teoria dos valores, etc. 
Ocupou-se da história da fi
losofia, especialmente da his
tória da metafísica. Outras 
obras: “A Filosofia Positiva 
de Schelling como Unidade 
de Hegel e Schopenhauer” ; 
“A Coisa em Si e a Sua Cons
tituição”; “O Inconsciente 
do Ponto de Vista da Fisio
logia e da Teoria da Des
cendência” e “Para a História 
e Fundamentação do Pessi
mismo”.

Hartmann (Nicolai)

Filósofo alemão (Riga, 1882
— Gõttingen, 1950). Foi pro
fessor em Marburgo, em 
Berlim e em Gõttingen. Seus 
primeiros trabalhos orientam- 
se segundo o neokantismo da 
escola de Marburgo. Poste
riormente altera sua posição 
teórica, sob influência da fe- 
nomenologia e da filosofia 
de Hegel, Max Scheler e Dil- 
they, embora não se prendes
se a qualquer delas. Carac
teriza-se pelo esforço cons
tante de repensar os proble
mas filosóficos fundamentais, 
utilizando outras influências 
apenas para lançar luz sobre 
a natureza dos problemas tra
tados e sobre suas possíveis 
soluções. Sua filosofia é sis
temática, no sentido de que 
se propõe e examinar os pro
blemas básicos da filosofia 
em toda sua extensão, mas 
não no sentido de forçar 
esses problemas a entrar nu
ma prévia construção me
tafísica. Ele próprio declara 
que propõe “uma filosofia 
dos problemas” e não “uma 
filosofia do sistema”. Por isso 
Hartmann pôde aproveitar 
também elementos do pensa
mento clássico, aliando pen
sadores que parecem tão dis
tintos como Aristóteles e 
Hegel. Foi um dos poucos 
pensadores do século XX que 
se preocuparam com todas as 
disciplinas filosóficas, desen
volvendo não somente uma 
teoria do conhecimento e 
uma ontologia, mas também 
uma estética, uma ética, uma 
filosofia do espírito e uma 
doutrina das categorias na 
qual se insere a maior parte 
de suas investigações. Con
clui que em toda teoria do 
conhecimento há elementos 
metafísicos e em toda metafí
sica há elementos gnosioló- 
gicos. No campo da ontolo
gia, dedicou-se particularmen
te ao exame de diferentes 
tipos de categorias, tanto as 
que estruturam o mundo real 
quanto as que estruturam o 
mundo do espírito. Principais 
obras: “Metafísica do Conhe
cimento”, “O Problema do 
Ser Espiritual”, “A Filosofia 
do Idealismo Alemão” e “On
tologia”.

Hartzenbusch (Juan 
Eugênio)

Dramaturgo espanhol (Ma
dri, 1806 — id., 1880). Filho 
de marceneiro, fez seus estu
dos no colégio jesuíta de San 
Isidoro. Apesar de o pai tê-lo 
destinado à carreira eclesiás
tica, não sentia vocação al
guma; dedicou-se ao teatro, à

Hardy, Thomas 
Hartzenbusch, 
Juan Eugenio



pintura e à língua francesa. 
Porém a revolução de 1823 
contra a Santa Aliança fez 
com  ̂ que perdesse toda sua 
família e os bens que pos
suía. Trabalhou então como 
marceneiro com o irmão, no 
“atelier” do pai. Dedicou-se 
ao mesmo tempo à tradução 
de obras teatrais francesas e 
a modernizar peças de seu 
próprio país, como por exem
plo “Amo y Criado” — adap
tação da peça de F. de Rojas 
—, representada em 1829. 
Não se encontrando mais em 
condições de ganhar a vida 
como marceneiro, aprendeu 
estenografia e trabalhou num 
grande jornal de Madri, sen
do transferido a seguir para 
a Câmara dos Deputados. Fi
nalmente, em 1837 pôde apre
sentar uma peça original, “Os 
Amantes de Teruel”, que ob
teve enorme sucesso. Segui
ram-se outras peças com igual 
repercussão: “Dona Meneia 
ou Um Casamento sob a In
quisição” (1838), “Alfonso, o 
Casto” (1841), “Primeiro Eu”
(1842), “A Mãe de Pelayo” 
(1846), “A Vida por Honra” 
(1858). Presidente do Conse
lho dos Teatros a partir de
1852, tornou-se dez anos de
pois conservador da Biblio
teca Nacional (1862).

Harvey (William)

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

Hasenclever (Walter)

Poeta e dramaturgo alemão 
(Aquisgrana, 1890 — Les 
Milles, França, 1940). Fez 
seus primeiros estudos em 
sua cidade natal. A seguir, 
foi para Oxford, onde com
pôs seu primeiro drama, cuja 
publicação custeou com di
nheiro ganho no jogo de pô
quer. Em 1909, dedicou-se 
aos periódicos, com o apoio 
do editor Carlos Pinthus, com 
o qual trabalhou como asses

sor literário. Seu primeiro 
drama a ser estreado foi “Der 
Sohn” (“O Filho”), escrito 
em 1914 e encenado dois anos 
depois. Nessa obra, que afir
mou o teatro expressionista, 
desenvolve um dos temas fun
damentais da literatura alemã: 
a revolta dos filhos contra os 
pais, símbolos da tradição e 
do passado. Apesar de ter 
sido violentamente criticada 
no plano estético, “Der Sohn” 
representa o documento de 
uma escola que viu na arte 
o melhor instrumento para a 
renovação político-social da 
humanidade. Participou, sem 
grande entusiasmo, da Pri
meira Guerra Mundial, exal
tando em seus escritos o pa
cifismo e a solidariedade hu
mana. A partir de 1920, ten
deu para o individualismo. 
Foi um grande dramaturgo 
e soube criar tipos, caracte
rísticas e situações, e dar in
tensidade aos seus temas. Em
1913 recebeu o prêmio Kleist.

Hassan ibn el-Sabba

Fundador da Seita dos Assas
sinos (Pérsia, ? — Alamout, 
Irã, 1124). Nascido no zo- 
roastrismo, converteu-se na 
sua juventude ao islamismo, 
e mais particularmente à 
doutrina ismaelita. Em 1078, 
foi para o Egito, à corte do 
califa fatimida el-Moustansir, 
que havia designado como 
herdeiro o filho mais novo 
em detrimento de Nizar, o 
filho mais velho. Hassan, le
vado sem dúvida pela ambi
ção política, tomou aberta
mente o partido de Nizar, 
sendo por isso expulso do 
Egito. Continuou sua propa
ganda nizarista na Síria, na 
região de Alepo, depois na 
Pérsia. Com um pequeno 
grupo de partidários, tomou 
a fortaleza montanhosa de 
Alamout, da qual fez seu 
quartel-general. Após ter 
obtido essa base, estendeu 
rapidamente seu controle so
bre outras praças fortes do 
Irã setentrional e, organizan
do a Ordem dos Assassinos, 
da qual se tornou grão-mes- 
tre (“aldii el-doua”), organi
zou um principado indepen
dente que sobreviveu por 
quase dois séculos. Pouco se 
sabe a respeito dos ensina
mentos e práticas dessa sei
ta. Acredita-se que era diri
gida por uma elite de filoso
fia e de ascetismo panteísta 
muito elevada, que mobiliza
va, a seu serviço, fanáticos 
dispostos ao sacrifício absolu
to de suas vontades próprias, 
exterminando cegamente to
dos os inimigos designados 
por seus dirigentes. O nome

atribuído à seita deriva da 
palavra árabe “hashashun” 
(fumantes de haxixe). O nar
cótico era usado pelos mem
bros da seita, para antecipar 
de forma ritual as alegrias 
do paraíso, e, ao mesmo tem
po, para prepararem-se para 
suas missões extremamente 
audaciosas.

Hastings (Warren)

Administrador colonial inglês 
(Churchill, perto de Dayles- 
ford, Oxfordshire, 1732 — 
Daylesford, 1818). De famí
lia tradicional empobrecida, 
entrou para o serviço da 
Companhia das índias, quç o 
enviou para Bengala, em 
1750. Em 1772, foi nomeado 
governador de Bengala e, no 
ano seguinte, governador ge
ral da índia, posto que 
ocuparia de 1773 a 1785. 
Hastings foi o grande artesão 
da recuperação da índia bri
tânica, que atravessava então 
um período crítico. Hastings 
preocupou-se inicialmente 
com a reforma do sistema de 
administração das finanças. 
Tomou as rédeas da cobran
ça de impostos e a seguir as 
da justiça civil; instalou em 
Calcutá uma corte de apela
ção. Na defesa da política 
colonial, rechaçou os ataques 
dos maratis e enfrentou com 
energia inúmeras dificuldades 
que surgiram na colônia. Fa
lava o persa e diversas lín
guas indianas, e esforçou-se 
em proteger a cultura tradi
cional, encorajando os estu
dos de sânscrito dos primeiros 
eruditos britânicos. Fundou 
uma escola de estudos árabes 
e a Sociedade Asiática de 
Bengala (1784). Seus métodos 
autoritários de governo susci
taram ataques violentos dos 
“whigs” na Inglaterra. Com 
a aprovação da lei que 
submetia a Companhia das 
índias à Coroa (“índia Act” 
de 1784), Hastings demitiu- 
se. Voltou para a Inglaterra, 
onde respondeu a um longo 
processo (1788/95), do qual 
saiu finalmente absolvido, 
mas arruinado.

Hauff (Wilhelm)

Escritor alemão (Stuttgart, 
1802 — id., 1827). Criado no 
Convento de Blaubeuren, es
tudou teologia na Universida
de de Tübingen, e foi depois 
trabalhar como preceptor 
(em Stuttgart), na casa de um 
general pertencente à aristo
cracia, conseguindo bastante 
tempo disponível para dedi
car-se às letras. Stuttgart, 
então centro literário, concen
trava personalidades das le-



tras como Uhland e Schwab, 
aos quais Hauff se ligou com 
estreita amizade. Sua produ
ção literária data quase toda 
dos últimos anos de sua vida 
(entre 1825 e 1827). Com
preende algumas poesias de 
sabor popular, fábulas, nove
las e romances. Imitando um 
escritor medíocre, H. Clau- 
ren (pseudônimo de Karl 
Heun), teve no entanto sufi
ciente habilidade para trans
formar essa imitação em pa
ródia, no romance “O Ho
mem na Lua”, que o envol
veu num processo por trans
gressão das leis da imprensa. 
Suas “Fábulas”, publicadas 
em forma de almanaque em 
1826, 1827, 1828, apresenta
ram maior importância. Es
creveu ainda “Memórias de 
Satã”, “Novelas”, um roman
ce histórico, “Liechtenstein”, 
e “Uma Noite ao Porão da 
Prefeitura de Bremen”, seu 
último livro.

Hauptmann (Gerhart)

Escritor alemão (Obersalz- 
brunn, Silésia, 1862 — Agne- 
tendorf, 1946). De família 
camponesa de origem silesia- 
na, foi atraído inicialmente 
pela escultura. No entanto, 
ao dedicar-se a estudos cien
tíficos e filosóficos e quando 
se estabeleceu em Berlim, em 
1885, encaminhou-se para a 
literatura. Inicialmente natu
ralista, obteve grande suces
so com sua primeira obra, 
“Antes do Amanhecer”
(1889), que mostra a deca
dência moral causada pela 
passagem brusca do meio 
camponês para a civilização 
industrial. Em “Os Tecelões”
(1892), apresenta a revolta 
operária nascida da miséria, 
problema bastante próximo 
do drama histórico “Floriano 
Geyer” (1896), inspirado na 
guerra dos camponeses. Com 
a comédia “A Peliça” (1893), 
revela a diversidade de seus 
dons. Após o drama natura
lista “O Carreteiro Hertsche” 
(1899), sua obra muda de

cisivamente de orientação. 
Nas peças “A Ascensão de 
Hannele Mattern” (1895) e 
“O Sino Consumido” (“Die 
Versunkene Glocke”, 1896), 
aparece a nova atitude. Do 
mundo de miséria, decadên
cia e vício que havia evocado 
em suas primeiras peças e 
das quais parecia prisioneiro, 
Hauptmann evadiu-se para o 
simbolismo místico e legen
dário que lhe permitiu intro
duzir, no grande combate 
entre homem e natureza, a 
ação das forças noyas e fra
ternais. Essa tendência não 
iria cessar de aumentar na 
segunda fase de sua obra. 
Após ter denunciado a desu
manidade da civilização mo
derna, Hauptmann evoluiu 
para uma religiosidade ao 
mesmo tempo pietista e pa
gã, que se expressa em seu 
romance “Emanuel Quinto, o 
Louco em Jesus Cristo” 
(1910). Por outro lado, em 
obras como “O Herético de 
Soana” (1918), “A Ilha da 
Grande Mãe” (1924), e na 
tetralogia dos “Atrides” 
(1941 e seguintes) — que é 
considerada a coroação de 
sua obra —, apresenta a 
exaltação pagã, o culto ao 
amor livre, à natureza e à 
infância inocente. A partir de
1891, retornou para sua pro
víncia natal, que não mais 
deixou a não ser para algu
mas estadas numa ilha do 
Báltico e no Tessin. Em 
1912, recebeu o prêmio No- 
bel de literatura. Por seu 
neopaganismo, sua obra foi 
divulgada pelo III Reich.

Haussmann (Georges 
Eugène, barão)

Administrador francês (Paris,
1809 — id., 1884). De famí
lia de origem alsaciana e 
protestante, seguiu a carreira 
de advogado. A partir de
1848, ligou-se a Luís Napo- 
leão, apoiando e consolidando 
o golpe, ao tornar-se prefeito 
da Gironda, em 1851. Em
1853, foi nomeado prefeito 
do Sena, cargo que ocupou 
por dezesseis anos, dedican
do-se a embelezar Paris. A 
cidade lhe deve grande parte 
de sua fisionomia atual: a 
recuperação dos grandes edi
fícios do centro da cidade 
(Louvre, Hotel de Ville, Pa
lácio da Justiça, Notre-Da- 
me); abertura da “grande en
cruzilhada” de leste a oeste 
e de norte ao sul (“boule- 
vards” de Strasburg, de Sé- 
bastopol, Saint-Michel, rue 
de Tivoli); traçado dos 
Grands Boulevards, do bou- 
levard de Saint-Germain, da 
avenida da ópera, etc.; dis

posição de parques e jar
dins (Luxembourg, Monceau, 
Montsouris, Bois de Bou- 
legne e de Vincennes); cons
trução das pontes de Alma e 
Solférino, das estações. Mo
dernizou Paris com a difusão 
da iluminação a gás, criação 
da rede moderna de esgotos; 
aumentou a capital, anexando 
os subúrbios próximos (Au- 
teuil, Passy, Montmartre, 
Grenelle, Vaugirard). Essa 
empresa imensa exigiu enor
mes despesas, provocando 
uma grande febre de espe
culação imobiliária e atraindo 
fortes críticas. O ataque mais 
famoso é o panfleto de Jules 
Ferry, “As Contas Fantásti
cas de Haussmann” (1867). 
Em 1870, foi demitido por 
Émile Ollivier. Fiel ao impé
rio, tornou-se deputado bo- 
napartista pela Córsega 
(1877/81), na III República. 
Suas memórias foram publica
das postumamente (1890/93).

Hawkins (Coleman “Bean”)

Músico norte-americano de 
jazz (St. Joseph, Missouri, 
1904 — Nova York, 1969). 
Freqüentou o Washburn Col- 
lege de Topeka, no Kansas, 
e teve alguma instrução musi
cal. Por volta de 1918 ou
1919, mudou-se com a família 
para Chicago, onde teve seus 
primeiros trabalhos profissio
nais. Com apenas dezessete 
anos, estava entre os acom
panhantes de Mamie Smith, 
cantora de “blues” de gran
de sucesso. Foi provavelmen
te graças à prática que adqui
riu com esse conjunto, que 
Hawkins encontrou seu pri
meiro emprego em Nova 
York, como componente da 
pequena orquestra de Wilbur 
Sweatman. Entre 1921 e
1924, trabalhou entre Chica
go e Nova York, em vários 
conjuntos de “vaudeville”, e
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acompanhou Mamie Smith 
em suas “tournées”. Com 
ela, gravou seu primeiro dis
co, em 1922. Em 1924, foi 
contratado por Fletcher Hen- 
derson, dono de excelente or
questra de jazz. Aí afirmou- 
se como saxofonista, tornan
do-se o primeiro grande so
lista de sax-tenor, criando a 
escola “clássica” do instru
mento. Tornou-se solista da 
orquestra de 1923 a 1924. A 
seguir viajou para a Europa, 
onde ficou até 1939, tocan
do e gravando com músicos 
franceses. Esteve no Brasil em 
1961, com o American Jazz 
Band. Grande músico, Haw- 
kins pertence a um dos mo
mentos,» essenciais no desen
volvimento e afirmação do 
jazz. “Coleman Hawkins? 
Mas é claro, aquele que in
ventou o saxofone.” Assim 
disse uma vez Benny Good
man, que sabia muito bem 
que o inventor do instrumen
to (e a dar-lhe o nome) fora 
Adolphe Sax, na metade do 
século XIX; mas tinha tam
bém em mente a contribuição 
decisiva de Hawkins.

Escritor norte-americano (Sa
lem, Ma/ssachusetts, 1804 — 
Plymouth, New Hampshire, 
1864). De família puritana 
estabelecida na América des
de o século XVII, teve sua 
vida e sua obra marcadas pe
la obsessão com relação ao 
dogma calvinista do pecado, 
às hipocrisias que acarreta, 
à fatalidade do mal levando 
a impulsos dramáticos de re
volta em nome da liberdade 
dos instintos. Após ter feito 
seus estudos em Bawdoin Col- 
lege até 1825, consagrou-se à 
literatura e começou a fazer- 
se conhecer pelas novelas reu
nidas em “Contos Contados 
Duas Vezes” (1837/42). Vi
veu inicialmente quase recluso 
em sua cidade natal; em 1836 
estabeleceu-se em Boston, 
onde trabalhou como funcio
nário da alfândega. Em 1841,

reuniu-se à comunidade fa- 
lansterista de Brook Farm e, 
no ano seguinte, casou-se 
com Sophia Peabodym, ligada 
ao grupo transcendentalista. 
Através dela, após ter-se ins
talado em Concord (1843), 
que iria evocar em “Musgos 
do Velho Presbitério” (1846), 
conheceu Emerson, Thoreau, 
Margaret Fuller. De 1846 a
1849, retornou para a admi
nistração das alfândegas de 
Salem, e em seguida mudou- 
se para uma fazenda do 
Berkshire. Nessa época, liga- 
se a Melville e compõe duas 
obras-primas do romance: “A 
Carta Escarlate” (1850) e “A 
Casa dos Quatro Espigões” 
(1851). Nomeado cônsul dos 
Estados Unidos em Liverpool 
(1853/57), viajou a seguir pa
ra a Itália, onde iniciou “A 
Fauna de Mármore” (1860), 
retornando então para Con
cord. Entre outras obras do 
autor estão: “O Romance 
Blithedale” (1852), “A Ima
gem de Neve” (1851), “Nos
so Velho Lar” (1863).

Hayashi Razan

Filósofo japonês (Quioto, 
1583 —?, 1657). Começou a 
estudar o confucionismo aos 
22 anos, com Fujiwara Seika, 
e, como seu mestre, abando
nou o budismo em prol do 
neoconfucionismo do filósofo 
Chu Hsi (século XII). Fuji
wara recomendou seu talento
so aluno ao Shogun Tokuga- 
wa Ieyasu como conselheiro 
oficial, posto este que 
Hayashi continuou ocupando 
sob os sucessores de Ieyasu. 
Hayashi ajudou a estabelecer 
as idéias da escola Chu Hsi 
como doutrina do governo 
de Tokugawa, a qual teve 
papel preponderante na for
mação do caráter nacional. 
Através de seus filhos, Gahõ 
e Hókó, ambos neoconfucio- 
nistas eruditos, a influência 
de Hayashi se espalhou. Seus 
filhos tornaram-se os dirigen
tes hereditários do colégio 
confucionista de Edo (atual 
Tóquio), o, centro da ortodo
xia Chu Hsi-isma japonesa. 
Hayashi teve papel de desta
que na elaboração dos diver
sos códigos promulgados por 
Tokugawa para reorganizar 
o país sob severo controle 
militar. E também determi
nou a programação educacio
nal. Contrariamente a seu 
mestre, Hayashi era intole
rante em relação às outras 
doutrinas, especialmente ao 
confucionismo de Yang-min, 
tauísmo, budismo e cristianis
mo. É mais conhecido pelas 
suas polêmicas negativas do 
que pelo desenvolvimento das

idéias de Chu Hsi, as quais 
seguiu bastante fielmente.

Haydn (Joseph)

Compositor austríaco (Roh- 
rau-an-der-Leitha, Baixa Áus
tria, 1732 — Viena, 1809). 
Menino do coro da Catedral 
de Saint-Étienne de Viena 
(1740/49), viveu quase na mi
séria, fez estudos autodidatas 
e trabalhou em escrita musi
cal com Porpora. Começou 
a compor serenatas, noturnos, 
inicialmente a serviço do ba
rão de Fürnberg (1755), de
pois, do conde Morzin (1759), 
e, enfim, a partir de 1761, 
dos príncipes Esterhazy, até 
1790. Embora tratado como 
doméstico, usando libré, pou
co a pouco fez com que se 
reconhecesse seu gênio. Pas
sou a dedicar-se à criação 
musical. A partir de 1786/87, 
seis sinfonias de Haydn fo
ram executadas em Paris. Em 
1790, quando da morte de 
seu protetor, o Príncipe Ni- 
colau Esterhazy, decidiu acei
tar os convites que tinha re
cebido de Londres. Durante 
duas estadas na Inglaterra 
(1791/92 e 1794/95), compôs 
doze sinfonias para orquestra, 
seguidas por dois oratórios 
que marcam o ponto mais 
alto de sua obra: “A Cria
ção” (1798) e “As Estações” 
(1801). Passou o fim da vida 
em sua propriedade nos su
búrbios de Viéna, rico, ro
deado pela admiração de jo
vens músicos, entre os quais 
Beethoven. A maior contri
buição de Haydn está no do
mínio da música instrumen
tal. É chamado “pai da sin
fonia”. Se não “criou” a sin
fonia, levou à maturidade 
essa forma musical, que assu
miria posição de destaque na 
época romântica. Compôs 
120 sinfonias (a primeira da
ta de 1759), entre as quais 
“O Relógio”, “A Rainha”, 
“Sinfonia de Oxford”, “A 
Surpresa”, “Sinfonia do 
Adeus”, etc. Sua obra de mú
sica de câmara é imensa e 
escreveu também algumas 
óperas, missas, ofertórios, 
motetos e cantatas.

Hazlitt (William)

Crítico e ensaísta inglês 
(Maidstone, 1778 — Londres, 
1830). Destinado à carreira 
eclesiástica, abandonou-a pa
ra dedicar-se ao estudo da fi
losofia e literatura. Em 1805 
começou a escrever ensaios 
e a dar conferências filosó
ficas, antes de se dedicar ao 
jornalismo. Suas obras: “Pa
norama do Teatro Inglês” 
e “O Espírito da Época”.

Hawthorne (Nathaniel)



Hebbel (Friedrich)

Dramaturgo alemão (Wessel- 
buren, Schleswig-Holstein, 
1813 — Viena, 1863). Filho 
de um pobre e severo ma
çom, começou sua cultura es
tudando sozinho, lendo a Bí
blia e contos populares. 
Órfão aos catorze anos, pas
sou a trabalhar como escri
vão público, cargo que 
ocupou até os 22 anos. Foi 
então que seus primeiros en
saios chamaram a atenção da 
escritora Amalia Schoppe, 
que, através de uma coleta, 
conseguiu meios para levar o 
jovem autodidata a Hambur
go, onde ele terminaria seus 
estudos. Nessa época, come
çou seu “Jornal íntimo”, que 
continuaria escrevendo por 
toda a vida. Em 1836 foi pa
ra Heidelberg estudar direito. 
Contudo, não tendo meios 
suficientes para se manter, 
foi obrigado a deixar os es
tudos e ir para Munique, à 
procura de um trabalho lite
rário. Lá também viveu na 
miséria. Em 1839 retornou 
para Hamburgo, onde escre
veu “Judith”, que, ao ser re
presentada, lhe valeu reno
me (mas não riqueza). Após 
seu segundo drama, “Gene- 
viève”, o rei da Dinamarca 
lhe concedeu, em 1842, uma 
bolsa de viagem. No ano se
guinte, viajou para Paris, 
mas a França não acrescen
tou nada de novo à sua arte. 
Escreveu então “Maria Ma
dalena”, que foi representa
da em Leipzig e tornou-o cé
lebre. Viajou em 1844 para a 
Itália, ficando um ano em 
Roma, e depois para Viena, 
onde finalmente encontrou 
a tranqüilidade que buscava. 
Casou-se com Christine En- 
ghaus, uma atriz que inter
pretava suas obras. Hebbel 
foi um dos maiores drama
turgos da Alemanha do sé
culo XIX. Outras obras 
suas: “Agnès Bernauer”, 
“Gygès e seu Anel” e a tri
logia dos “Nibelungen”.

Hebert (Jacques René)

Jornalista e político francês 
(Alençon, 1757 — Paris, 
1794). De família pobre, pas
sou sua vida — até a Revo
lução Francesa — na misé
ria: foi controlador de bilhe
tes num teatro de variedades 
e lacaio. Apesar da sua fal
ta de instrução, em 1790 pu
blicou seu primeiro panfleto 
político, “A Lanterna Mági
ca ou a Queda dos Aristocra
tas”. Seguiram-se panfletos 
periódicos, como, por exem
plo, “O Cão e o Gato’*! De 
1790 a 1794 publicou “Le 
Père Duchesne”, jornal ex
tremista que teve papel im
portante do ponto de vista 
histórico e literário. Mem
bro do clube dos “Corde
liers”, foi nomeado, após a 
insurreição de 10 de agosto, 
substituto do procurador-ge
ral da Comuna. Em pouco 
tempo passou a dominar o 
clube dos “Cordeliers” e, 
tendo como intermediários 
Collot d’Herbois e Billaud- 
Varenne, exerceu também 
sua influência sobre o Co
mitê de Saúde Pública. He
bert foi um dos principais 
causadores da queda dos gi- 
rondinos (que haviam tenta
do prendê-lo em maio de 
1793), e foi sob a pressão de 
seu grupo que a Convenção 
tomou medidas extremas, co
mo a Lei dos Suspeitos (se
tembro, 1793). Suas acusa
ções contra Maria Antonieta 
contribuíram para a conde
nação da rainha. Julgando a 
Convenção por demais mode
rada, Hebert quis estender 
seu poder à Comuna, mas 
encontrou-se diante da opo
sição de Robespierre. Em 
1794, quando preparava uma 
insurreição, Hebert viu-se 
preso e acusado diante da 
Convenção por Louis Saint- 
Just. Foi julgado pelo Tribu
nal Revolucionário, com 
seus amigos, e acusado de 
conspiração foi executado.

Hecateu de Mileto

Historiador e geógrafo grego 
(Mileto, c.. 546 a.C. — ?, c. 
480 a.C.). Quase tudo o que 
se sabe a seu respeito provém 
de Heródoto, que foi seu 
continuador, e de Diodore de 
Sicília. De família aristocrá
tica, parece ter passado a 
primeira parte de sua vida 
viajándo pela Europa, Ásia 
e África (Egito). É provável 
que tenha exercido papel im
portante na revolta da Jônia 
contra a Pérsia (500/494 
a.C.). Após ter tentado em 
vão moderar Aristágoras, 
chefe da revolta, defendeu a

posição de que a única ma
neira de derrotar a suprema
cia persa seria ter o domínio 
dos mares por meio de uma 
frota (que seria construída 
com somas tiradas do tesouro 
do templo de Apoio, em Di- 
dimo). Mas os jônios não 
aceitaram esse projeto, achan
do-o sacrílego. A guerra ter
minou com o incêndio de Mi
leto provocado pelos persas, 
e Hecateu foi um dos dele
gados encarregados de nego
ciar a paz com Artaferne. 
Hecateu é considerado um 
dos maiores prosadores que, 
a partir do século VI a.C., 
escreveram as crônicas mito
lógicas, históricas, etnográfi
cas e geográficas que conti
nuaram a tradição oral. Ele 
tratava com desprezo as 
obras de seus predecessores 
e dos contemporâneos que, 
segundo ele, escreviam narra
tivas contraditórias e absur
das. Sua “Descrição da Ter
ra” resumia todos os conhe
cimentos geográficos dos gre
gos da época. Suas “Genea
logias” passavam em revista 
os dados históricos da época, 
corrigindo suas freqüentes 
inexatidões. A grande impor
tância de Hecateu está em 
ter assimilado o clima de re
novação cultural que se ma
nifestava na Jônia, através da 
obra dos primeiros filósofos 
e cientistas teóricos do Oci
dente. Transpondo a atitude 
intelectual dos físicos e ma
temáticos para o campo da 
história, iniciou o movimen
to da racionalização dos fa
tos históricos, preparando o 
caminho para Heródoto e 
Tucídides. Testemunhando o 
que viu e ouviu em suas pe
regrinações, procurou traçar 
a história das diferentes re
giões, mas sobretudo buscan
do separar o crível do incrí
vel, através do use do bom 
senso e da razão. Foi cogno
minado, já na antiguidade, 
de “Logógrafo”.

Hegel (Georg Wilhelm 
Friedrich)

V. Hegel, Enciclopédia Abri! 
(Vol. VI).
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Heidegger (Martin)

V. Heidegger, Enciclopédia 
Abril (Voi. VI).

Heine (Heinrich)

V. Heine, Enciclopédia AbriJ 
(Vol. VI).

Heliogábalo ou Elagábalo
(Sexto Vário Avisto 

Bassiano, dito)

Imperador romano (?, 204 — 
Roma, 222). Neto de Julia 
Domna (segunda esposa de 
Sétimo Severo) e primo (ou, 
segundo sua mãe, filho) de 
Caracala. Ainda muito jo
vem, tornou-se grão-sacerdote 
do Som em Êmeso, na Síria, 
e tomou o nome do deus “El 
Gebal” (para os romanos, 
Elagabalus, e para os gregos, 
Heliogabalos). Em 218, pro
clamado imperador (com o 
nome de Marco Aurélio An
tônio) pelas legiões da Síria, 
venceu o usurpador Macrin. 
Proclamou o deus solar 
Êmeso deus supremo do im
pério. Mas as cerimônias no
turnas misteriosas desse culto 
oriental, certas maneiras efe
minadas do jovem imperador 
e a companhia duvidosa que 
o rodeava fizeram com que 
em breve ele fosse acusado 
dos piores excessos. Para rea
firmar seu poder, adotou, 
com seu primo Alexandre Se
vero, o título de césar, pro
curando depois desembara
çar-se de seu parente. Mas 
foi massacrado pelos preto- 
rianos, juntamente com sua 
mãe. Alexandre Severo suce
deu-o no trono.

Helmholtz (Hermann
Ludwig Ferdinand von)

Cientista alemão (Potsdam, 
Brandemburgo, 1821 — Char- 
lotemburgo, Alemanha, 1894). 
Apesar de interessar-se por 
física, seguiu, devido à per
suasão paterna, o curso de 
medicina no Instituto Médi
co Friedrich Wilhelm, em

Berlim, em 1838. Em 1849 
tornou-se professor de fisiolo
gia em Königsberg, em 1858 
em Heidelberg e, em 1871, 
ocupou a cadeira de física 
em Berlim. Em 1887 tornou- 
se também diretor de física 
do Instituto Técnico de Char- 
lotemburgo, perto de Berlim. 
Seus estudos abrangeram 
quase todos os ramos da 
ciência, da fisiologia à me
cânica. Em 1847, Helmholtz 
apresentou à Sociedade de 
Física de Berlim seu traba
lho “Sobre a Conservação da 
Força”. Ele é considerado, 
juntamente com J. R. Mayer, 
J. P. Joule e W. Thomson 
(Lorde Kelvin), um dos fun
dadores da lei da conserva
ção de energia. Suas pesqui
sas fisiológicas sobre óptica 
culminaram com o descobri
mento do oftalmoscópio 
(1851), seguido por investiga
ções nas cores, incluindo o 
problema de cegueira para 
cores. Contribuiu fundamen
talmente também para a 
compreensão da estrutura e 
do mecanismo do olho huma
no, especialmente do proces
so de acomodação, no qual 
seu oftalmômetro tinha papel 
vital. Dedicou-se também à 
acústica fisiológica e fez in
vestigações sobre a velocida
de de propagação dos impul
sos nervosos, que demonstrou 
ser de 1/10 da velocidade do 
som (1850). Helmholtz foi 
um dos mais versáteis cien
tistas do século XIX. Como 
pensador defendia o empi
rismo, negando a doutrina 
das idéias inatas e afirman
do ser a experiência (trans
mitida hereditariamente) a 
base de todo conhecimento.

Helvétius (Claude Adrien)

Filósofo francês (Paris, 1715
— id., 1771). Filho de um 
médico de Luís XV, estudou 
com os jesuítas no Colégio 
Louis-le-Grand. Aos 23 anos, 
obteve o cargo de caseiro ge

ral, com uma boa renda que 
lhe permitiu levar uma vida 
sem problemas, freqüentando 
os meios literários e artísti
cos. Casando-se, retirou-se 
para o campo, onde se dedi
cou à literatura. Hesitou 
muito tempo antes de encon
trar o gênero literário que 
lhe convinha, até apresentar 
sua obra filosófica “Do Es
pírito”. Sua obra é um teste
munho das opiniões de seus 
contemporâneos, pelo menos 
daquelas que nenhum outro 
tinha coragem de confiar ao 
papel impresso. Devido so
bretudo ao seu anticlericalis- 
mo, o livro foi condenado 
por uma carta apostólica do 
Papa Clemente XIII (janeiro, 
1759) e queimado. Helvétius 
resolveu então nada mais pu
blicar. Em 1764, foi à Ingla
terra e, no ano seguinte, à 
Prússia. A amizade ’do enci
clopedista D’Alembert abriu- 
lhe as portas da Academia de 
Berlim. Passou o fim de sua 
vida em sua casa de Auteuil, 
recebendo apenas um grupo 
escolhido de amigos. Deixou 
diversas obras publicadas 
postumamente, entre as 
quais: “Verdadeiro Sentido 
do Sistema da Natureza” e 
“Do Homem, das Faculdades 
Intelectuais e de sua Educa
ção”, livro condenado em 
1773 pelo Parlamento de Pa
ris e queimado pelas mãos de 
um carrasco. Impressionado 
pelas idéias de Locke, Helvé
tius pretendeu aplicar o em
pirismo às questões políticas 
e morais. Considerava que 
todas as idéias eram apenas 
afecções dos sentidos, não 
havendo qualquer faculdade 
especial de reflexão que fosse 
distinta da sensação. Essa 
fonte única de todo conheci
mento servia de base para a 
doutrina ética e social segun
do a qual todos os homens 
seriam iguais e teriam as 
mesmas aspirações. Todos os 
comportamentos humanos se
riam fundamentados no inte
resse — impulso para a 
obtenção do prazer e a eli
minação da dor. Através da 
educação, os homens deve
riam ser levados a fazer com 
que seus interesses individuais 
coincidissem com os interes
ses coletivos, com a “saúde 
pública”. Mas para isso era 
indispensável combater os 
grandes obstáculos constituí
dos pelas superstições e pre
conceitos religiosos, fomenta
dos, segundo Helvétius, pelo 
egoísmo da classe sacerdotal.

Hemingway (Ernest)

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



Henderson (James 
Fletcher, dito “Smack”)

Músico de jazz norte-ameri
cano (Guthbert, Geórgia, 
1898 — Nova York, 1952). 
Começou a estudar piano 
com apenas seis anos. Aos 
vinte, formou-se pela Univer
sidade de Atlanta, Geórgia, 
em ciências, especializando-se 
em química. Foi então enviaT 
do pelos pais para Nova 
York, para que se formasse 
em química pela Universida
de de Colúmbi^. Lá chegan
do, trabalhou por algum 
tempo para uma sociedade 
musical dirigida por W. Cris- 
topher Haudy e seu sócio 
Harry Pace. Abandonou en
tão os estudos para dedicar- 
se à música e, em 1923, fun
dou sua primeira orquestra, 
que por muitos anos fez su
cesso no Savoy Ballroom. 
Henderson imaginou que o 
jazz (que ouvira em Nova 
Orleans, tocado por Louis 
Armstrong, Zutty Singleton 
e outros) poderia ser orques
trado, ou seja, escrito, e que 
o número dos instrumentos 
tradicionais (pistom, clarine
te, trombone e seção rítmica) 
poderia ser aumentado. O 
jazz de Henderson era cuida
do e disciplinado, evitando 
as dificuldades da improvisa
ção. Por sua orquestra pas
saram os maiores nomes do 
jazz clássico, entre os quais 
Louis Armstrong, B. Carter 
e C. Hawkins. Além de fa
zer os arranjos para sua or
questra, Henderson foi arran- 
jador das orquestras de 
Benny Goodman, Tommy e 
Jimmy Dorsey. Foi também 
pianista, arranjador e diretor 
de orquestra, e sua influên
cia em matéria de “swing” 
foi muito grande.

Hendrix (James Maurice, 
dito Jimi)

Guitarrista “pop” norte-ame
ricano (Seattle, 1945 — 
Londres, 1970). Desde cedo 
tinha manias estranhas (se-

gundo seus pais), como a de 
fazer longas viagens até Van
couver, onde morava sua avó. 
Esta era uma índia cherokee, 
e Jimi adorava ouvir as his
tórias por ela contadas e se 
orgulhava de sua ascendên
cia negra e mexicana. À me
dida que crescia, continuava 
gostando das coisas “diferen- 
tes’\  Resolveu ser pára-que
dista, mas não foi aceito pela 
Força Aérea. Foi então para 
o sul, para dedicar-se à sua 
maior mania: a guitarra. Co
nheceu músicos como os 
Isley Brothers, B. B. King, 
Little Richard e outros, que 
se tornariam seus grandes 
amigos. Tocava e cantava 
com eles, e suas músicas, 
apoiadas em “blues”, eram 
sempre fantasias. Era estra
nho seu modo de cantar, se
gundo aqueles que o viam: 
com o corpo inquieto, tocava 
sua guitarra de uma maneira 
violenta e desesperada, pare
cendo um animal acuado. 
Explicava sua sensualidade 
como sendo sua forma de 
expressar o que sentia. Tocou 
nos mais diversos locais, do 
Café Wha (Greenwich Vil
lage) até o Teatro Olimpia 
(Paris). Formou o Jimi Hen
drix Experience, nome per
feito para ele, pois a música, 
a guitarra eram uma constan
te experiência. Seus sucessos 
foram entrando para as me
lhores seleções da música 
“pop” e “underground^. Pa
ris, Londres, Copenhague, 
Nova York, em qualquer lu
gar onde tocasse, Jimi Hen
drix era ovacionado pelos jo
vens de todas as nacionalida
des. Mas o uso excessivo de 
drogas interrompeu prema
tura e inesperadamente sua 
vida. Deixava, contudo, uma 
obra cuja maturidade todos 
os críticos reconheceram.

Henrique (Dom, dito 
o Navegador)

Infante de Portugal (Porto, 
1394 — Vila do Infante, 
cabo de Sagres, 1460). Quin
to filho de Dom João I e 
Dona Filipa de Lencastre, foi 
o maior incentivador da ex
pansão ultramarina portu
guesa. Por razões econômi
cas e de fé, participou de 
expedições à África, propi
ciando o desvio do comércio 
de especiarias do Mediter
râneo ao Atlântico. Somente 
após a tomada de Ceuta, em 
1417 (causada pela necessida
de que Portugal tinha de 
cereais), Henrique pôde dedi
car-se ao desenvolvimento dos 
trabalhos náuticos. Agrupou 
a sua volta os viajantes mais

célebres da época e fundou, 
em Sagres, ao sudeste do 
cabo São Vicente, um arse
nal, um observatório e uma 
escola cartográfica e náutica. 
Dom Henrique adotou o tí
tulo de protetor dos estudos 
portugueses e foi o criador 
de uma cadeira de matemáti
ca em Lisboa. Foi de Sagres 
que, a partir de 1415, passou 
a dirigir uma série de expedi
ções para a África, que per
mitiram a descoberta de Ma
deira (1418), dos Açores 
(1432/57) e do rio do Ouro 
(1436), e a primeira explora
ção das costas do Senegal e 
da Guiné. Foi um grande 
organizador, mas nunca par
ticipou de nenhuma viagem 
de exploração. Quando mor
reu, deixou por muito tempo 
um vazio que só foi preen
chido quando da subida de 
Dom João II, que retomou 
a obra do Infante.

Henrique II da França

Rei da França (Saint-Ger- 
main-en-Laye, 1519 — Paris, 
1559). Filho de Francisco I 
e Claude da França. Reto
mando a política de seu pai, 
não cessou de lutar para 
enfraquecer o poder dos 
Habsburgos. Após ter re
cuperado a Boulogne dos in
gleses (1550), estreitou a 
aliança com os turcos e li
gou-se aos protestantes da 
Alemanha (que haviam se re
voltado contra Carlos V). 
Em 1552, a França ocupou 
Metz, Toul e Verdun. No 
ano seguinte, Carlos V, com 
um poderoso exército, as
sediou Metz (defendida por 
François de Guise), mas, 
após ter sofrido uma derrota 
em Renti, assinou em Vau- 
celles uma trégua de cinco 
anos (1556). Henrique II, 
porém, rompeu a trégua no 
ano seguinte. Os franceses 
sofreram uma grave derrota 
em Saint-Quentin, mas Hen
rique II retomou Calais, que 
havia mais de dois séculos 
estava em mãos inglesas. As 
dificuldades financeiras e o 
desejo de consagrar-se inter
namente à luta contra o pro
testantismo levaram Henrique 
II a assinar a paz de Cateau- 
Cambrésis (1559), pela qual 
a França perdia grande parte 
de suas conquistas e renun
ciava a todas as pretensões 
sobre a Itália, mas conser
vava Calais, Metz, Toul e 
Verdun. Austero e muito re
ligioso, Henrique II reagiu 
rigorosamente contra a agita
ção dos calvinistas. Contra 
eles proclamou os editos 
de Châteaubriant (1551) e 
d’Écouen (1559), que conde-
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navam à morte os protestan
tes que fossem surpreendidos 
no exercício de seu culto. 
Essa luta contra a Reforma 
acontecia numa época de for
talecimento da unidade fran
cesa e do poder real. Foi 
casado com Catarina de Mé- 
dicis, com a qual teve dez 
filhos, três dos quais ocupa
riam o trono.

Henrique IV de Bourbon

Rei da França e de Navarra 
e fundador da dinastia dos 
Bourbons (Pau, 1553 — Pa
ris, 1610). Filho de Antoine 
de Bourbon e de Jeanne d’Al- 
bret, rainha de Navarra, re
cebeu de sua mãe uma edu
cação calvinista. A partir de 
1569, tornou-se o chefe do 
partido dos huguenotes. 
Após a paz de Saint-Germain 
(1570), em sinal de reconci
liação entre católicos e hu
guenotes, foi decidido o ca
samento de Henrique com a 
irmã de Carlos IX, Margari
da de Valois. Essa união, que 
desagradou aos extremistas de 
ambos os lados, foi celebrada 
em Paris, em 1572, uma se
mana antes do massacre de 
São Bartolomeu. Henrique só 
salvou sua vida abjurando o 
protestantismo e por três 
anos foi mantido quase cati
vo na corte da França. Em 
fevereiro de 1576, conseguiu 
despistar a vigilância da 
qual era objeto, renunciou 
ao catolicismo que lhe ha
viam imposto e encabeçou o 
exército protestante. Guer
reou por muitos anos e, em 
1580, tomou Cahors. A mor
te do duque de Alençon, 
último irmão de Henrique III 
(1584), tez com que ele se 
tornasse herdeiro do trono. 
Isso deu novo vigor aos 
ódios religiosos, pois os ca
tólicos não queriam ter como 
rei um protestante. Henrique 
de Navarra, porém, gozava 
da simpatia de Henrique III, 
que o considerava seu her
deiro legítimo e inquietava- 
se com a crescente audácia

da família Guise. Tendo man
dado assassinar estes últimos 
em Blois, Henrique 111 li
gou-se definitivamente a Hen
rique de Navarra. Ambos 
assediaram Paris,, que estava 
em mãos da Santa Liga 
(confederação do partido ca
tólico na França). Em 1586, 
Henrique III foi assassinado 
e o rei de Navarra tornou-se 
rei da França com o nome de 
Henrique IV. Na realidade, 
era somente rei dos hugue
notes e sua situação parecia 
desesperadora. O rei da Es
panha, Filipe II, reclamou o 
trono para sua filha Isabel 
(neta pelo lado materno de 
Henrique II). A Liga apre
sentou o cardeal de Bourbon 
como candidato à direção do 
reino e Mayenne, irmão dos 
Guises, como seu ajudante- 
de-ordens. Vencedor de 
Mayenne em Arques (1589) 
e em Ivry (1590), não pôde, 
porém, retomar Paris nem 
Ruão, que foram socorridas 
pelos exércitos espanhóis de 
Alexandre Farnese. Henrique 
IV compreendeu que sua re
ligião era o único obstáculo 
que existia entre ele e o 
poder: abjurou solenemente 
o calvinismo na Basílica de 
Saint-Denis (25 de julho de 
1593), fez-se sagrar em Char- 
tres (25 de fevereiro de 1594) 
e viu a capital abrir suas por
tas no mês seguinte. A luta 
com Mayenne terminou após 
sua derrota em Fontaine- 
Françoise, na Borgonha, em 
1595. E, com o tratado de 
Vervins (maio, 1598), que 
confirmava o tratado de 
Cateau-Cambrésis, fez-se a 
paz com a Espanha. Henri
que IV não procurou vin
gar-se nem procedeu a ne
nhuma depuração. A lassidão 
dos franceses, após trinta 
anos de guerras civis, deixou- 
lhe grande liberdade de ação. 
A pacificação religiosa foi 
assegurada pelo Edito de 
Nantes (abril, 1598) que re
conhecia o catolicismo como 
religião do Estado, mas dava 
privilégios consideráveis aos 
protestantes. Seu reino foi 
marcado por uma restauração 
do absolutismo, preparado 
pelas teorias de Jean Bodin. 
Num país que ele encontrara 
em plena anarquia, Henrique
IV não hesitou em usar me
didas duríssimas quando ne
cessárias. Para fazer com que 
o funcionalismo se ligasse a 
ele, tornou os cargos here
ditários pelo Edito de la Pau- 
lette. Ajudado pelo duque de 
Sully, em poucos anos cum
priu uma surpreendente obra 
de reerguimento financeiro e 
econômico. Manteve uma 
política externa pacifista.

Imperador alemão (Goslar?, 
1050 — Liège, 1106). Filho 
e sucessor de Henrique III, 
o Negro, tornou-se rei da 
Alemanha com seis anos. Du
rante sua minoridade o país 
foi governado por sua mãe, 
Agnès de Poitiers, e depois 
pelos arcebispos Annon de 
Colônia e Adalbert de Bre- 
men. Nesse período de re
gências, os grandes senhores 
feudais puderam retomar o 
papel importante que haviam 
perdido durante o reinado de 
Henrique III, o Negro. Preo
cupado com a rebelião dos 
saxões (que acabou vencendo 
em 1075), Henrique IV viu 
a maioria dos senhores feu
dais e bispos formarem, con
tra ele, uma coalizão com o 
Papa Gregório VII, na ques
tão das Investiduras. Em 
1075, Gregório VII decretou 
a interdição de qualquer in
tervenção do poder leigo nas 
eleições para bispos e abades. 
Henrique IV reagiu, sendo 
então excomungado. Vendo- 
se abandonado por quase 
todos, o imperador foi obri
gado a implorar o perdão ao 
pontífice, no castelo de Ca- 
nossa (1077). Levantada a 
excomunhão, Henrique IV 
retornou para a Alemanha 
com sua autoridade reafir
mada, o que lhe permitiu 
vencer novas revoltas dos 
senhores feudais. Excomunga
do uma segunda vez em 1080, 
por Gregório VII, tez com 
que se elegesse o antipapa 
Clemente III e apoderou-se 
de Roma (1084), fazendo-se 
então coroar imperador pelo 
antipapa. Após a morte de 
Gregório em 1085, Henrique
IV parecia ser o grande ven
cedor da luta. Mas o papado 
se fortaleceu com a eleição 
de Urbano II (1088). O novo 
papa, apoiado pelos norman- 
dos e pelas cidades lombar- 
das contrárias ao domínio 
imperial na Itália, conseguiu 
retomar Roma (1093) e ex
pulsar Henrique IV da Itália. 
Este viu os próprios filhos 
revoltarem-se contra ele: 
inicialmente Conrado, que 
nomeara rei dos romanos em 
1093, depois seu segundo 
filho, o futuro Henrique V. 
Este, designado após a trai
ção de Conrado para suceder 
o rei, sublevou-se e fez com 
que seu pai fosse deposto 
pela dieta de Mogúncia 
(1105). O imperador morreu 
pouco depois, em Liège, 
abandonado. Devido à exco
munhão, seu corpo ficou sem 
sepulcro por cinco anos, 
sendo então transportado 
para a catedral rde Spire.

Henrique IV da Alemanha



Rei da Inglaterra (Windsor, 
1421 — Londres, 1471). Fi
lho de Henrique V e de Ca
tarina de Valois, tinha menos 
de um ano quando se tor
nou rei, devido à morte pre
matura de seu pai. (Herdou, 
ao mesmo tempo, o direito 
de governar a França, da 
qual, contudo, Carlos VII 
retinha o sudoeste e a zona 
central.) O governo de Hen
rique, inicialmente, foi exer
cido por regentes, seus tios 
Humphrey, duque de Glou- 
cester (pela Inglaterra), e 
Jean de Lancaster, duque de 
Bedford (pela França). Ape
sar dos insucessos ingleses 
em Orleans (1428/29), os 
êxitos de Bedford contra 
Carlos VII pareceram inicial
mente confirmar os objetivos 
ingleses na França, e Hen
rique foi sagrado rei da 
França em Notre Dame de 
Paris (em 1431). Mas a mor
te de Bedford, as imprudên
cias de Gloucester e a recon
ciliação entre Filipe de Bor- 
gonha e Carlos VII levaram 
a uma mudança brusca da 
situação. Enquanto isso, a 
Inglaterra enfrentava inúme
ras revoltas internas. Em 
1445, Henrique VI casou-se 
com Margarida de Anjou, 
que acabou exercendo com
pletamente o poder, após as 
primeiras manifestações da 
doença mental do rei. Mar
garida livrou-se de Glouces
ter, mas teve de enfrentar o 
partido yorkista, que se reor
ganizara ao redor de Richard, 
duque de York, e do sobri
nho de Richard, o conde de 
Warwick. O conflito entre 
os partidários dos York e 
os de Henrique (ou de Lan
caster) levou, em 1455, ao 
desencadeamento da guerra 
civil, conhecida como Guerra 
das Duas Rosas (a branca 
era emblema dos yorkistas, 
e a vermelha, da casa de 
Lancaster). Vencido por Ri
chard de York em Saint Al* 
bans (1455), Henrique caiu 
nas mãos de seu adversário 
e foi obrigado a designá-lo 
como seu herdeiro. Porém, 
a rainha Margarida conse
guiu a vitória de Wakefield
(1460), na qual morreu Ri
chard de York. O filho dele, 
Eduardo, colocou-se à frente 
do partido yorkista, venceu 
os adversários em Towton
(1461) e se fez coroar com 
o nome de Eduardo IV. Hen
rique VI refugiou-se na Ho
landa mas foi preso pelos 
inimigos. Restabelecido em 
1470, pouco depois foi preso 
por Eduardo, morrendo as
sassinado na Torre de Lon
dres.

Henrique VI

Rei da Inglaterra (castelo de 
Pembroke, 1457 — Rich- 
mond, 1509). Filho de Ed
mundo Tudor, conde de Ri- 
chmond, e de Margarida 
Beaufort. Quando da morte 
de Henrique VI, tornou-se, 
pelo lado materno, chefe da 
casa de Lancaster. Obrigado 
a deixar a Inglaterra sob o 
reinado de Eduardo IV, che
fe da inimiga casa de York, 
desembarcou na Inglaterra 
em 1485 decidido a aprovei
tar-se da impopularidade de 
Ricardo III (o então rei da 
Inglaterra) para fazer valer 
seus direitos. Ricardo foi 
vencido e morto em Bos- 
worth (1485), e Henrique 
impôs-se facilmente no tro
no. Terminou a Guerra das 
Duas Rosas e facilitou a 
reconciliação nacional casan
do-se com Elizabeth, herdeira 
da casa de York (filha de 
Eduardo IV). Foi também o 
fundador da dinastia Tudor. 
Henrique VII enviou Ed- 
ward Poynings para a Irlan
da a fim de consolidar a 
autoridade inglesa (1494). 
Cimentou a paz concluída 
em 1499 entre a Escócia e 
a Inglaterra pelo casamento 
de sua filha, Margarida, com 
Jaime IV, da Escócia (este 
casamento deveria, mais tar
de, levar à ascensão dos 
Stuart ao trono britânico). 
Inspirado pelos princípios 
de uma ordem econômica 
severa, Henrique inaugurou 
a tradição autocrática dos 
Tudor.

Henrique VIII

Henrique VII
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Rei da Inglaterra (Green- 
wich, 1491 — Westminster, 
1547). Segundo filho e suôes- 
sor de Henrique VII, mani
festou notável precocidade 
intelectual. Tornou-se o pro
tótipo do príncipe da Renas
cença. Subiu ao trono após 
a morte de seu irmão mais 
velho, Artur, cuja viúva (Ca
tarina de Aragão) desposou 
em 1509. Desejoso de ter um

papel importante na política 
européia, e encorajado por 
seu ministro, Wolsey, uniu-se 
em 1511 à Santa Liga e, em 
1512/13, empreendeu uma 
guerra vitoriosa contra a 
França e a Escócia. Porém, 
em 1514, Henrique VIII re- 
conciliou-se com o rei da 
França, Luís XII, ao qual 
deu sua irmã Maria em ca
samento. Nos primeiros anos 
de seu reinado, caracterizou- 
se pelo zelo em relação à 
Igreja Católica. Em 1521 
lançou contra Lutero o “As- 
sertio Septem Sacramento- 
rum”, recebendo, por essa 
contestação à doutrina pro
testante, o título de “defen
sor da fé”, atribuído pelo 
Papa Leão X. Já nessa época 
Henrique VIII preocupava-se 
com a estabilidade dinástica 
dos Tudor: dos filhos de 
Catarina de Aragão, apenas 
Maria sobrevivera. O rei, já 
enamorado de Ana Bolena 
(dama-de-honra da rainha), 
optou pelo divórcio em 1527. 
E pediu a Clemente VII a 
anulação do casamento. O 
papa — que estava prisio
neiro de Carlos V, sobrinho 
de Catarina de Aragão —, 
com medo de descontentar 
o imperador, recusou-se a 
concedê-lo. O Ministro Wol
sey, encarregado das nego
ciações com Roma, foi preso 
e acusado de traição. E em 
1529, por proposta de Tho- 
mas Cranmer, várias univer
sidades foram consultadas a 
respeito do divórcio do rei. 
Oxford e Cambridge pronun
ciaram-se favoravelmente. Si
multaneamente, foram toma
das medidas de pressão 
contra o clero inglês para 
forçá-lo a reconhecer o pró
prio rei como chefe supremo 
da Igreja da Inglaterra: Hen
rique VIII conseguiu explo
rar facilmente o desconten
tamento já antigo contra os 
abusos da fiscalização ponti
fical e contra as grandes 
riquezas das ordens monás
ticas. No início do conflito, 
pelo menos, o dogma cató
lico não foi posto em ques
tão. O novo arcebispo de 
Canterbury, Cranmer, total
mente devotado aos interes
ses do rei, declarou inválido 
o casamento do rei com Ca
tarina (1533) e, alguns dias 
depois, Henrique VIII, que já 
se casara com Ana Bolena, 
fez com que ela fosse coroa
da. Recusando-se a aceitar o 
fato, Clemente VII excomun
gou o rei (1533) por uma 
bula, e Henrique VIII consu
mou o cisma entre a Igreja 
da Inglaterra e a Santa Sé 
com o Ato de Supremacia 
(1534). Perseguindo (por 
“traição”) os católicos que

Henrique IV de Bourbon 
— Henrique VIII



se recusavam a reconhecê-lo 
como chefe supremo da Igre
ja da Inglaterra, tomou tam
bém medidas para dissolver 
os mosteiros e confiscar-lhes 
os bens (1536/39). Em 1539 
publicou os “Six Articles”, 
mantendo a integridade do 
dogma católico, que subsistiu 
até o fim de seu reinado (foi 
somente com Eduardo VI 
que a política eclesiástica 
oficial orientou-se claramente 
para o protestantismo). Mas 
também Ana Bolena teve 
uma filha (a futura Elizabeth 
I) — a sucessão dinástica 
continuava precisando de um 
herdeiro. Ana, impopular na 
Inglaterra, foi acusada de 
adultério e executada em 
1536. Jane Seymour, a nobre 
que a substituiu, morreu ao 
dar à luz (1537) o futuro 
Eduardo VI. Influenciado por 
Thomas Cromwell que, por 
razões de política estrangei
ra, queria aproximar prínci
pes luteranos, Henrique VIII 
tomou como esposa, em 1540, 
Ana de Clèves; mas repu
diou-a no mesmo ano para 
casar-se com Catarina Ho- 
ward. Esta, acusada de má 
conduta, morreu no cadafal
so. Em 1543, o rei casou-se 
pela sexta vez, com Catarina 
Parr, que  ̂ lhe sobreviveu, e 
cuja influência contribuiu pa
ra moderar as perseguições 
contra os luteranos. Em po
lítica estrangeira, Henrique 
VIII manteve a aliança com 
a França até 1544, quando 
passou a combatê-la (1544/ 
46), tomando Boulogne, que 
resistiu em seguida. Na mes
ma época, lutou com sucesso 
contra os escoceses (vitórias 
em Salwy Cross e Edimbur
go), não conseguindo, no en
tanto, concretizar a união 
entre a Inglaterra é a 
Escócia.

Henrique (Cardeal Dom)

Rei de Portugal (Lisboa, 
1512 — Almeirim, 1580). 
Filho de Manuel I e irmão 
de João III. Sucedeu Dona 
Catarina na regência durante 
a minoridade de Dom Sebas
tião e, quando este morreu, 
sucedeu-o no trono. Desde 
criança fora destinado à car
reira eclesiástica, e já aos 
catorze anos, era prior co- 
mendatário de Santa Cruz 
de Coimbra. Em 1534 era 
arcebispo de Braga e, cinco 
anos depois, inquisidor-geral 
do Santo Ofício não só em 
Portugal como também nos 
domínios ultramarinos. Foi 
o último rei da dinastia de 
Avis. Após sua morte, Filipe
II, rei da Espanha, assumiu 
também o governo de 
Portugal.

Henry (Joseph)

Cientista norte-americano 
(Albany, Nova York, 1797
— Washington, 1878). Aluno 
na Academia Albany, tornou- 
se professor de matemática 
em 1826. Seis anos depois 
tornou-se professor de fisio
logia natural em Princeton. 
Em 1846 foi nomeado secre
tário da Instituição Smith- 
sonian, e posteriormente foi 
um dos fundadores da Aca
demia Nacional de Ciências 
e seu primeiro presidente 
(1868 a 1878). Teve também 
participação ativa no estabe
lecimento da Associação 
Americana para os Avanços 
em Ciências (1848). Desde 
sua época de Albany, Henry 
interessara-se por eletricida
de e magnetismo. Fez um 
dos primeiros motores eletro
magnéticos, campo de expe
riências que o tornou famo
so. Em 1830, descobriu o 
fenômeno de “self-induction”, 
mas, não tendo publicidade, 
a prioridade foi dada a Mi- 
chael Faraday. Fez também 
investigações sobre manchas 
solares e radiação solar.

Heráclio I

Imperador romano do Orien
te (Capadócia, c. 575 — 
Constantinopla, 641). Filho 
do exarca de Cartago, der
rubou o usurpador Focas 
(610). No momento em que 
tomou o poder, o império — 
dividido internamente por 
lutas religiosas (monofisismo) 
e ameaçado por todos os 
lados exteriormente — pa
recia estar à beira da ruína. 
Durante os dez primeiros 
anos de seu reino, Heráclio 
praticamente só conheceu 
derrotas: os persas invadiram 
a Ásia Menor, tomaram Je
rusalém (614) e o Egito 
(619); na Europa aumenta
ram as ameaças dos lombar- 
dos e dos ávaros, que che
garam em 617 diante de 
Constantinopla. Consideran

do os sassânidas o perigo 
maior, Heráclio comprou a 
retirada dos ávaros (com o 
dinheiro requisitado às igre
jas) em 619, e empreendeu 
uma ativa reorganização ad
ministrativa e militar. Iso
lando os persas por meio de 
tratados que lhe asseguraram 
a aliança das tribos do Cáu- 
caso e dos Khazars, lançou 
uma contra-ofensiva aos per
sas (que tomou o aspecto de 
uma cruzada). Sua vitória 
sobre o exército persa, perto 
de Nínive, gerou uma guer
ra civil entre os inimigos. 
O império bizantino, exte
nuado por esse esforço, não 
pôde resistir aos árabes. Após 
a perda de Bostra (634) e o 
esmagamento do exército bi
zantino em Yarmuk (636), 
abriu aos árabes o caminho 
para a Síria. Jerusalém, em 
638, Mesopotâmia, em 639, 
e Egito (639/42) caíram sob 
o domínio árabe, tendo o 
reinado de Heráclio termina
do catastroficamente. Deli
mitou-se o império bizantino 
medieval.

Heráclito

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

Herão de Alexandria

Matemático e mecânico gre
go (viveu no século I d.C.). 
Sua “Métrica” é um tratado 
sobre como medir figuras 
simples de planos e sólidos, 
com prova das fórmulas en
volvidas. Tratava da divisão 
das figuras planas e sólidas; 
contém o que é conhecido 
como a “fórmula de Herão” 
(apesar de ter sido, prova
velmente, descoberta por Ar- 
quimedes) para o cálculo da 
área de um triângulo, e um 
método (antecipado pelos 
babilônios) de aproximação 
a uma raiz quadrada de nú
meros não quadrados. Sua 
“Mecânica”, preservada em 
árabe, enuncia a regra do 
paralelogramo para a com
posição de velocidades; de
termina os centros simples de 
gravidade; e discute as engre
nagens pelas quais uma pe
quena força pode ser usada 
para levantar grandes pesos. 
Em sua “Catoptrica” trata 
da reflexão da luz por espe
lhos, e demonstra que a 
igualdade dos ângulos de 
incidência e reflexão num 
espelho seguem o princípio 
de sua fonte ao olho do ob
servador pelo caminho mais 
curto. São-lhe atribuídas, 
também, invenções de diver
sas máquinas, entre as quais 
a “fonte de Herão” e a 
“eolípila”.



Herbart (Johann Friedrich)

Filósofo alemão (Oldenburg, 
1776 — Göttingen, 1841). 
Terminou os estudos secun
dários em sua cidade natal, 
ingressando na Universidade 
de Iena, onde teve como pro
fessores Reinhold, Schiller e 
Fichte. Este último, mais do 
que todos, influenciou seu 
pensamento. Aos 21 anos, 
Herbart definiu sua carreira 
pedagógica: de 1797 a 1800 
foi preceptor em Berna da 
família Von Steinger. Cada 
bimestre apresentava ao che
fe da família um relatório, 
documentos que demonstram 
a sutileza de suas observa
ções pedagógicas. O fim últi
mo da educação, para ele, 
era o completo desenvolvi
mento da liberdade interior, 
que em sua plenitude assume 
caráter moral. Nessa época, 
Herbart visitou a Escola 
Pestalozzi, em Burgdorf, e 
dela extraiu temas, reflexão 
e crítica expostos em seu 
opúsculo “A Idade Pestaloz- 
ziana de um ABC da Intui
ção”. Após um curto período 
de ensinamento e de polêmi
cas pedagógicas (nas quais 
tomou posição entre os 
filantropistas e os neo-huma
nistas), tornou-se professor 
de filosofia nas universidades 
de Gõttingen (1802) e de 
Königsberg (1809). Mas sua 
paixão pela pedagogia não 
diminuiu: fundou em Kö
nigsberg um seminário peda
gógico, ao qual foi anexada 
uma escola experimental 
para os exercícios e práticas 
didáticas (1810). Em 1835, 
Herbart retornou a Got- 
tingen, onde se dedicou ao 
ensino até sua morte. O pen
samento filosófico de Her
bart desenvolveu-se à mar
gem do idealismo que então 
preponderava na filosofia ale
mã. Considerava ser a tarefa 
da filosofia eliminar as con
tradições oferecidas pela ex
periência e encontrar, através 
da análise metafísica, a ver
dadeira realidade, constituída 
por seres simples, os “reais”; 
entidades qualitativamente 
distintas cujas uniões consti
tuiriam a multiplicidade das 
coisas. As representações se
riam, para Herbart, os úni
cos elementos da vida psí
quica, sendo a psicologia o 
estudo das relações entre 
essas representações. O obje
tivo de Herbart era chegar 
à construção de uma ciência 
psicológica baseada nas ma
temáticas, e graças à qual se 
poderiam conhecer, “pelas 
fórmulas matemáticas, as leis 
gerais dos fenômenos psíqui
cos”. A filosofia de Herbart 
contribuiu para diluir a in-

fluência hegeliana; consti
tuiu-se uma “escola herbar- 
tiana”, que desenvolveu par
ticularmente sua psicologia e 
sua pedagogia. Obras prin
cipais: “Introdução à Filo
sofia”, “A Filosofia Prática 
Geral” (1808), “A Metafí
sica Geral Segundo os Prin
cípios da Doutrina Filosó
fica da Natureza” (1828/29), 
“Pedagogia Geral Deduzida 
da Finalidade da Educação” 
(1806), “Plano de Lições de 
Pedagogia” (1835) e “A Psi
cologia como Ciência, Re- 
fundada sobre a Experiência, 
a Metafísica e a Matemá
tica” (1824/25).

Herculano de Carvalho 
e Araújo (Alexandre)
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Escritor português (Lisboa,
1810 — Vale-de-Lobos, 
1877). Após ter terminado 
seus estudos secundários em 
Lisboa, e sem dinheiro para 
freqüentar a universidade, 
entrou para a Academia de 
Marinha, onde permaneceu 
durante um ano. Por volta 
de 1830, a marquesa de 
Alorna, uma das introduto
ras do Romantismo nos paí
ses ibéricos, pôs Alexandre 
Herculano em contato com 
os livros de grandes escrito
res alemães, especialmente 
Klopstock, Bürger, Schiller e 
Goethe, que posteriormente 
teriam grande influência em 
sua obra. Nessa época de
dicou-se, juntamente com 
seu amigo Almeida Garrett, 
à difusão do Romantismo 
em Portugal. Adversário do 
absolutismo miguelista, foi 
obrigado a emigrar para a 
Inglaterra e França (1831/ 
32). Retornou depois para 
Portugal, tornando-se biblio
tecário da Biblioteca Muni
cipal do Porto (1833), quan
do esta cidade foi sitiada. 
Em 1836 demitiu-se em sinal 
de protesto contra a chama
da “revolução de setembro”. 
Foi para Lisboa, onde escre

veu “A Voz do Profeta’' 
(1836), seguida da coletânea 
“A Harpa do Crente” (1838), 
na qual cantou Deus, a pá
tria e a liberdade. Dedicou-se 
então ao jornalismo, dirigindo 
a revista histórico-literária 
“Panorama”, para a qual co
laborou durante sete anos 
(1837/44). Em 1839, o rei 
consorte Fernando nomeou-o 
diretor da Biblioteca da 
Ajuda, posto este que ocupou 
até 1867, quando se retirou 
para Vale-de-Lobos. Sua me
lhor produção literária data 
dessa época. Seu caráter aus
tero se reflete em seu estilo 
solene, puro, mas às vezes 
apaixonado. No “Panorama” 
publicara obras de ficção: 
“Lendas e Narrativas” (reu
nidas em volume em 1851); 
capítulos do romance “O 
Monge de Cister” (publicado 
em livro em 1848), “O Bobó” 
(publicado em livro postu
mamente em 1878). Escreveu 
também romances históricos, 
notáveis pelo rigor da recons
trução das civilizações gótica, 
árabe e portuguesa da Idade 
Média: “Eurico, o Presbíte
ro” (1844), “História de Por
tugal” (publicada em quatro 
volumes, 1846, 1847, 1850 e 
1853), “As Cartas sobre a 
História de Portugal” (1842), 
“Da Origem e do Estabele
cimento da Inquisição em 
Portugal” (três volumes, 
1854/59). Esta última é uma 
resposta aos ataques desen
cadeados contra ele pelo cle
ro (devido ao seu liberalis
mo), e contra os quais ele 
já havia reagido em 1850 
com seu opúsculo “Eu e o 
Clero”. Foram reunidos em 
dez volumes intitulados 
“Opúsculos” numerosos en
saios históricos, de teoria da 
história, de economia, de 
política e de estética.

Herder (Johann Gottfried)

Filósofo e escritor alemão 
(Mohrungen, Prússia oriental, 
1744 — Weimar, 1803). Filho 
de um tecelão, tornou-se 
sacristão e teve uma infân-

Henrique, Cardeal Dom 
— Herder, 
Johann Gottfried



cia austera e rude. Em Kö
nigsberg, estudou teologia, 
filosofia e medicina. Seguiu 
as aulas de Kant e tornou- 
se amigo de Hamann, cujas 
idéias em matéria de lingüís
tica, poesia e mitologia de
veriam influenciar profunda
mente seu pensamento. No
meado pastor, ensinou em 
Riga e depois tornou-se pre
gador. Em seus “Fragmentos 
sobre a Literatura Alemã 
Moderna” (1766/67), já pro
clama que o gênio^ literário 
de uma nação é idêntico ao 
gênio de sua língua e con
vida os literatos alemães a 
reeHcontrarem suas fontes de 
inspiração nas origens ger
mânicas. É esse apelo à cria
ção de uma literatura auten
ticamente nacional que Her
der retomaria e ampliaria 
em toda sua obra, exercendo 
grande influência na gênese 
do Romantismo alemão. Ata
cou a tirania da estética clás
sica e da imitação dos anti
gos. Viajando à França
(1769), encontrou Diderot e 
diversos enciclopedistas; mas 
retornou à Alemanha con
vencido do declínio da in
fluência intelectual francesa 
na Europa. Aceitou então o 
cargo de preceptor do Prín
cipe Holstein-Eutin. Foi com 
ele para Estrasburgo (1770/ 
71), onde se tornou amigo 
do jovem Goethe. Após di
versas obras sobre a arte e 
a linguagem (“Ensaio sobre 
a Origem da Linguagem”, 
1772), publicou suas duas 
obras principais: “Outra Fi
losofia da História para a 
Educação da Humanidade”
(1774) e sobretudo “Idéias 
sobre a Filosofia da História 
da Humanidade” (1784/91). 
Herder ocupa um lugar im
portantíssimo na história da 
literatura alemã, pelo movi
mento de idéias que provo
cou e o impulso que deu às 
novas gerações, particular
mente ao jovem Goethe. Her
der insistiu no caráter na
tural evolutivo da linguagem, 
que teria surgido da imitação 
dos sons da natureza e seria 
capaz de evolução e cresci
mento contínuos. Quanto à 
história, considerava-a uma 
característica de todas as 
realidades naturais: todo o 
universo, segundo ele, pode
ria ser entendido a partir de 
uma perspectiva histórico- 
evolutiva. Considerava que a 
história humana estava regi
da por um princípio ima
nente de bondade inteligente. 
Não só procurou estabelecer 
as leis gerais do desenvolvi
mento da história da huma
nidade, como fez estudos 
particulares sobre diversos 
povos.

Heredia (José Maria de)

Poeta francês de origem 
cubana (Santiago de Cuba, 
1842 — Castelo de Bourdon- 
né, perto de Houdan, 1905). 
Após ter estudado na Fran
ça, retornou a Havana e 
voltou para Paris com sua 
mãe. Passou pela École des 
Chartres, mas apaixonou-se 
sobretudo pela literatura. Pu
blica seus primeiros versos 
em 1862, numa pequena re
vista. É a época do declínio 
do Romantismo e Heredia 
une-se aos escritores da jo
vem escola parnasiana. Pouco 
publicou (a não ser alguns 
sonetos em revistas); foi so
mente em 1893 que decidiu 
reuni-los num volume, “Os 
Troféus” (que conheceu con
siderável sucesso). Dois anos 
depois, foi recebido na Aca
demia Francesa de Letras. 
Escreveria daí em diante 
algumas poesias de circuns
tância. Dirigiu o “Journal” e, 
em 1901, seria nomeado ad
ministrador da Biblioteca do 
Arsenal. Como em todos os 
parnasianos, os esforços de 
Heredia tendiam para a per
feição absoluta das formas. 
Adotou todas as idéias do 
grupo sobre a poesia descri
tiva, que preferia acima de 
tudo as belas imagens, todas 
da história, da lenda e da 
natureza.

Hermant (Abel)

Escritor francês (Paris, 1862
— Chatilly, 1950). Fez seus 
estudos no Liceu Condorcet. 
Não terminou seus estudos 
na Escola Normal Superior, 
como ele próprio contaria 
em “Confissões de um Me
nino de Ontem”, para tentar 
a carreira literária. Iniciou-a 
com uma coletânea de versos 
sem originalidade, “Os Des- 
prezos” (1883), seguida por 
romances concebidos segun
do a estética naturalista en
tão vigente: “documentos” 
satíricos sobre a educação 
universitária (“Monsieur Ra- 
bosson”, 1884), sobre a vida 
de caserna (“O Cavaleiro 
Miserey”, 1887), a prostitui
ção (“Nathalie Madoré”,
1888), a burguesia da admi
nistração e o mundo do re
gime republicano (“A Supe
rintendente”, 1889). A partir 
de 1890, com o aparecimen
to do “romance psicológico”, 
Hermant desvia seu interesse 
para a análise dos sentimen
tos, com “Corações à Parte” 
(1890), “Amores de Cabeça”
(1890), e sobretudo com 
“Serge” (1891). Tornou-se 
famoso como observador de 
um mundo elegante e aristo
crático: sua crônica é irô

nica, desapiedada, nunca in
dignada. Entre estas: “A 
Carreira” (1894), “Os Tran
satlânticos” (1897), “As Lem
branças do Visconde de 
Courpière” (1901) e “Os 
Trens de Luxo” (1908). En
trou para a Academia Fran
cesa em 1927. Foi um dos 
principais autores da “Gra
mática da Academia Fran
cesa” (1932). Durante a ocu
pação alemã de Paris, Her
mant foi preso e condenado 
(tinha então 83 anos) à re
clusão perpétua. Entretanto, 
depois da vitória aliada, 
foi solto e abrigado em 
Chantilly.

Hermite (Charles)

Matemático francês (Dieuze, 
1822 — Paris, 1901). Tornou- 
se famoso em 1847 ao ende
reçar a Jacobi quatro “Car
tas sobre a Teoria dos Nú
meros”. Membro da Acade
mia de Ciências (1856), foi 
nomeado professor da Sor- 
bonne em 1870. Escreveu, 
entre outras obras, “Notas 
sobre a Teoria dos Núme
ros”, “Sobre a Função Ex
ponencial” e “Memórias so
bre as Funções Elípticas e 
Abelianas”.

Hermógenes

Jurista romano (fim do sé
culo III ou início do IV). 
Seu nome é conhecido por 
meio do “Digesto”, que con
tém 104 fragmentos de seus 
“Libri Sex Epitomarum” ou 
“Juris Epitomarum”, compi
lação de direito privado que 
já possui traços pós-clássicos. 
Não se pode afirmar que 
este Hermógenes seja o autor 
do “Código Hermogeniano”
— citado ainda por um au
tor do século V. Pode-se, 
porém, fazer uma idéia bem 
clara do “Código Hermoge
niano”, apesar de não ter 
chegado à época atual o 
texto original completo. É 
uma coletânea particular das 
constituições imperiais — a 
segunda parte classificada 
em ordem cronológica —; 
foi muito utilizada nas esco
las e tribunais do século IV 
e V. Essa coletânea, destina
da a integrar o “Código 
Gregoriano”, publicado pou
co tempo antes, foi quase 
certamente constituída sob 
Diocleciano, pois contém de
cisões deste imperador para 
os anos 293 e 294. Posterior
mente, foi atualizada com 
adjunções de constituições 
sucessivas, do próprio Diocle
ciano, de Constantino e de 
Liclnio (314/23), depois de 
Valentiniano e Valente (364/ 
65).



Hernandez (José)

Escritor argentino (San Mar
tin, perto de Buenos Aires,
1834 — Buenos Aires, 1886). 
Passou os primeiros anos de 
sua vida num ambiente de 
lutas políticas cruéis, nas 
quais seus avós estavam en
volvidos. Depois dos nove 
anos, dedicou-se às duras 
fadigas de gaúcho argentino, 
chegando a impregnar-se pro
fundamente dos costumes, 
linguagem e folclore dos va
queiros. À medida que cres
cia, aumentava dentro dele 
um forte apego à terra ar
gentina. Estes elementos, 
unidos a sua grande capaci
dade de criador, fizeram com 
que escrevesse “Martin Fier- 
ro”, uma das obras mais 
importantes da literatura 
hispano-americana. Hernan
dez participou ativamente das 
guerras civis que agitavam 
seu país; foi ao mesmo tem
po soldado, jornalista, polí
tico (deputado do Congresso 
diversas vezes). Várias foram 
as vezes em que foi obriga
do a emigrar para o Brasil. 
Foi convidado pelo governo 
argentino a visitar a Austrá
lia para estudar os métodos 
relativos às pastagens e re
banhos daquele país. Hernan
dez recusou-se e, recorrendo 
a sua própria experiência da 
vida agrícola argentina, es
creveu “Instrução do Fazen
deiro”, obra que manteve 
muito de seu valor primitivo 
até o século XX.

Herodes I, o Grande

Rei romano dos Judeus (As- 
calon, c. 73 a.C. — Jerusa
lém, 4 a.C.). Inicialmente 
governador da Galiléia (47 
a.C.), fugiu para Roma du
rante as invasões partas. Sete 
anos depois, graças à prote
ção de Marco Antônio, foi 
proclamado rei da Judéia 
pelo Senado romano, mas te
ve de conquistar seu reino, 
pois Antígono usava a coroa. 
Após três anos de duras guer
ras, e com a ajuda dos ro
manos, tomou Jerusalém e 
fez decapitar Antígono em 
37 a.C. Fazendo da fidelida
de a Roma a base de toda 
sua política, ligou-se a Otá
vio e, quando da morte de 
Marco Antônio, viu seu po
der confirmado. E aumen
tou-o, internamente, casan
do-se com Mariamne, prin
cesa da dinastia nacional dos 
Hasmoneus. Porém, liderada 
pelos fariseus, a maior parte 
dos judeus via nele um es
trangeiro e usurpador, vas
salo dos romanos e grego 
em idéias e costumes. Hero

des foi obrigado a tomar 
enérgicas medidas contra a 
aristocracia de Jerusalém e 
fazer desaparecer os suces
sores da família dos Hasmo
neus. Rodeava-se de gregos 
cultos, construindo nas cida
des gregas de seu reino tem
plos em honra de deuses pa
gãos e do césar romano. 
Tève, porém, a preocupação 
constante de respeitar as leis 
e os costumes judaicos: em
belezou Jerusalém e começou 
a reconstrução do Templo 
(20 a.C.). O fim de sua vida 
é marcado por uma série de 
terríveis dramas domésticos: 
entre os inúmeros filhos que 
tivera (de suas dez esposas), 
manifestaram-se lutas de in
fluência que inquietaram 
Herodes. Mandou estrangu
lar os dois filhos que tivera 
de Mariamne e, uma semana 
antes de sua morte, mais um 
filho, Antipater. Finalmente, 
tendo sabido que acabara de 
nascer em Belém uma crian
ça à qual estava prometido 
o reino de Judéia, ordenou 
a exterminação de todos os 
meninos com menos de dois 
anos.

Heródoto

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

Herriot (Édouard)

Político francês (Troyes, 1872
— Saint-Genis-Laval, Rhône, 
1957). Aluno (bolsista) da 
Escola Normal Superior, for
mou-se professor de letras 
em 1893. Ensinou inicialmen
te em Nantes e depois, a 
partir de 1904; em Lyon 
(sendo ao mesmo tempo en
carregado dos cursos da Fa
culdade de Letras da cida
de). Defendeu tese em 1904 
(“Madame Récamier e seus 
Amigos”), publicando tam
bém a seguir obras literá
rias: “Na Floresta Norman- 
da” (1925), “A Vida de 
Beethoven” (1929) e outras. 
Foi eleito em 1905 adminis
trador de Lyon e conservou 
esse cargo até a morte, em
preendendo importante obra

municipal. Senador (1912/19), 
depois deputado (1919/57) 
do Rhône, revelou-se na 
Câmara um grande orador. 
Ministro das obras públicas 
no quinto Gabinete de 
Briand (1916/17), foi levado 
em 1919 à presidência do 
Partido Radical, que dirigi
ria por, quase quarenta anos. 
Tendo se tornado o principal 
chefe da oposição, triunfou, 
com o Bloco das Esquerdas, 
em maio de 1924, e foi en
carregado de constituir o 
novo governo. Esse Ministé
rio caracterizou-se na políti
ca externa pela evacuação do 
Ruhr (1924/25) e pelo reco
nhecimento da URSS (outu
bro de 1924). Não conse
guindo resolver os problemas 
monetários e orçamentários, 
teve de renunciar à idéia de 
introduzir o imposto sobre o 
capital. Não tendo conseguido 
obter adiantamentos do Banco 
da França, demitiu-se (1925). 
Seu segundo Ministério foi 
derrubado no dia de sua 
apresentação diante do Par
lamento (1926). Ministro da 
Educação Pública no Gabi
nete de Poincaré (1926/28), 
Herriot constituiu um tercei
ro Ministério quando da vi
tória da esquerda nas elei
ções de 1932. Esse Ministério 
foi marcado pela conferência 
de Lausanne (junho de 1932), 
que consagrou o fim do regi
me de reparações. Pouco de
pois, demitiu-se. A seguir, foi 
ainda ministro de Estado nos 
governos de Doumergue, 
Flandin, Bouisson e Lavai. 
Eleito, presidente da Câmara 
após a vitória da Frente 
Popular (ein 1936), exerceu 
grande influência durante os 
últimos anos da III Repúbli
ca. Em 9 de julho de 1940, 
durante uma sessão da Câ
mara em Vichy, sugeriu dar 
apoio ao General Pétain, mas 
manifestou, em relação ao 
novo governo, uma reserva 
que provocou suspeitas e sua 
prisão domiciliar. Em agosto 
de 1944, Lavai procurou em 
vão obter dele a convocação 
da Assembléia Nacional. 
Herriot foi então deportado 
para a Alemanha, e libertado 
pelas tropas soviéticas. Foi 
reeleito deputado por Lyon, 
na Assembléia Constituinte 
(1945), e, dois anos depois, 
presidente da Assembléia 
Nacional. Por motivos de 
saúde, abandonou o cargo 
em 1954, sendo eleito “pre
sidente de honra” da As
sembléia. Lutou por toda sua 
vida pelo ideal de uma co
operação internacional e, 
pela sua honestidade e dons 
intelectuais, conquistou o 
respeito de todos.

Heredia, José Maria de 
— Herriot, Édouard



Herschel (Sir William)

Astrônomo inglês de origem 
alemã (Hanôver, 1738 — 
Slough, perto de Londres, 
1822). Filho de um músico 
da Guarda Hanoveriana — 
para a qual entrou aos ca
torze anos —, foi para a 
Inglaterra em 1757, onde ga
nhou a vida como músico e 
organista. Em cerca de 1766, 
começou a estudar seriamen
te astronomia e matemática. 
Em 1781, descobriu o pla
neta Urano (que inicialmen
te tomou por um cometa). 
Pouco depois, foi nomeado 
astrônomo da corte. Em 
1787, descobriu dois satélites 
de Urano. A primeira das 
mais importantes descobertas 
de Herschel em astronomia 
foi o movimento intrínseco 
do Sol através do espaço 
(1783). Observou cuidadosa
mente o movimento de sete 
estrelas e demonstrou que 
estas convergiam para um 
ponto fixo (que interpretou 
como sendo o ápex solar). 
De 1782 a 1785, Herschel 
catalogou estrelas duplas e 
publicou extensos catálogos, 
no primeiro dos quais suge
riu que muitas delas pode
riam estar em movimento 
orbital relativo. Em 1793, 
mediu novamente as posições 
relativas de muitas estrelas 
duplas, comprovando assim 
sua hipótese. Desenvolveu 
também os primeiros conhe
cimentos sobre a constitui
ção da Galáxia, além de ter 
descoberto a radiação infra
vermelha na luz do Sol e 
algumas notáveis conjeturas 
a respeito das propriedades 
dessa radiação (1800). Sua 
irmã, Lucrécia, colaborou 
estreitamente em seu traba
lho, descobrindo também 
vários cometas e organizando 
um catálogo de nebulosas. A 
tradição astronômica da fa
mília continuaria ainda com 
seu filho e dois netos.

Hertz (Heinrich Rudolph)

Físico alemão (Hamburgo,
1857 — Bonn, 1894). Atraí

do por experiências em óptica 
e mecânica desde a época 
de escola em Hamburgo, em 
1878 foi para Berlim e tra
balhou com Hermann von 
Helmholtz. Dois anos depois 
formou-se docente em Kiel. 
Em 1885, passou a lecionar 
física em Karlsruhe, onde de
senvolveu seu principal traba
lho. Em 1889, sucedeu R. J.
E. Clausius como professor 
em Bonn. Foi o descobridor 
das ondas de rádio; conse
guiu produzir em laboratório 
ondas eletromagnéticas, mos
trando a propagação retilínea 
das mesmas, verificando fenô
menos de reflexão, refração e 
polarização análogos aos das 
ondas luminosas, o que veio 
mostrar o caráter das ondas 
eletromagnéticas da luz e unir 
os campos da óptica e da 
eletricidade na física. Os re
sultados de Hertz não tiveram 
somente significado científi
co, mas transformaram-no 
no pioneiro da comunicação 
de rádio.

Herzl (Theodor)

Escritor, fundador do moder
no sionismo político (Buda
peste, 1860 — Edlach, perto 
de Viena, 1904). Filho de 
rico negociante israelita hún
garo, formou-se em Direito, 
em 1884, na Universidade de 
Viena. Ingressou no jornalis
mo, tornando-se correspon
dente da “Neue Freie Presse” 
em Paris, durante cinco anos 
(de 1891 a 1896). De regres
so a Viena, ocupou o cargo 
de editor literário do jornal, 
até morrer. Em Paris, tivera 
oportunidade de acompanhar 
o caso Dreyfus, o que deu 
origem a seu panfleto “O Es
tado Judaico” (1896), onde 
pregou suas idéias a propósi
to de um Estado judeu mo
derno (o “Judenstaat”). Pre
tendia que os judeus ali reu
nidos não renunciassem à lín
gua de seus diversos países. 
Esperava que a mais prática 
dessas línguas viesse a se fi
xar como a língua nacional, 
não tendo pensado na adoção 
do hebreu. Herzl também não 
imaginara a Palestina como 
o local desejável para con
gregar o povo judeu. Mas 
sob influência do movimento 
“Amor por Sion”, passou a 
pedir às nações do mundo 
que cedessem a Palestina 
paia “as pessoas sem terra”. 
Em 1897, após o Primeiro 
Congresso Sionista, por ele 
organizado em Basel (Suíça), 
Herzl foi consagrado como 
líder do movimento, que já 
possuía organização mundial, 
com um semanário (“Die

Welt”) publicado em alemão 
em Viena, e um instrumento 
financeiro (“Truste Colonial 
Judeu”). Toda a preocupação 
de Herzl em relação ao fu
turo dos judeus está contida 
também na obra “A Velha 
Nova Terra”. Segundo ele, 
essa Nova Sociedade haveria 
de desenvolver-se harmonio
samente junto à população 
muçulmana da Palestina. Em
1903, os britânicos oferece
ram Uganda para que os 
adeptos do movimento ali se 
instalassem. Mas essa pro
posta recebeu uma violenta 
oposição do Congresso Sio
nista realizado naquele ano. 
Em 1949, os restos mortais 
de Herzl foram levados para 
Jerusalém.

Hesíodo

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

Hess (Victor Francis)

Físico austríaco naturalizado 
norte-americano (Waldstein, 
Styria, 1883 — Nova York, 
1964). Hess foi educado em 
Graz, inicialmente no ginásio 
e depois na universidade, on
de recebeu o doutorado (tí
tulo superior ao mestrado). 
Nos quatro anos posteriores à 
formatura, trabalhou no Ins
tituto de Física de Viena, 
estudando o fenômeno da 
radiatividade. De 1908 a
1920, lecionou na Academia 

'Veterinária de Viena e de
1910 a 1920 foi assistente do 
Instituto de Pesquisas de Rá
dio na Academia Vienense 
de Ciências. De 1921 a 1923 
viveu nos Estados Unidos, 
onde foi diretor do labora
tório de pesquisas da Corpo
ração de Rádio, em Orange, 
Nova Jersey. Em 1925 vol
tou para a Áustria, onde 
fora nomeado professor em 
Graz. Seis anos depois, rece
beu a cadeira de Física em 
Innsbruck. Em 1938, retor
nou para a América, para a 
Universidade Fordham, e, 
durante a Segunda Guerra, 
naturalizou-se norte-america
no. A descoberta e análise 
dos raios cósmicos valeram- 
lhe o prêmio Lieben, em 1919, 
e o prêmio Nobel, em 1936. 
As pesquisas de Hess rela
cionavam-se principalmente 
com a radiatividade e a ele
tricidade atmosférica. Já em
1911 estudou a condutividade 
elétrica da atmosfera durante 
uma ascensão feita num ba
lão e, em altas montanhas, 
descobriu que a ionização 
aumentava rapidamente com 
a altitude. Suas experiências 
provaram que radiações ex-



tremamente penetrantes en
tram na atmosfera provindas 
do espaço e não do Sol (pes
quisas posteriores, de A. H. 
Compton, provaram que a 
fonte que as gera está situa
da fora da Via Láctea). 
Outros estudos de Hess so
bre. tais radiações, chamadas 
“raios cósmicos”, em 1925, 
por R. A. Milikan, levaram 
à descoberta do positron (por 
Anderson).

Hesse (Hermann)

Escritor alemão (Calw, Wur
temberg, 1877 — Montagno- 
la, Suíça, 1962). A austeri
dade religiosa de sua família 
conduziu-o, desde a infância, 
ao ceticismo e, depois, à re
volta. Aos quinze anos, quan
do seus pais decidiram fazer 
dele um teólogo, Hesse fugiu 
do seminário de Maulbron
— e escapou a toda tenta
tiva feita pela família para 
que retornasse.» Trabalhou 
por algum tempo como 
aprendiz de relojoeiro, e em 
seguida conseguiu uma colo
cação numa livraria em Tü- 
bingen, cidade universitária, 
onde pôde freqüentar um 
meio intelectual e iniciar se
riamente seus estudos autodi- 
dáticos. Seu único desejo era 
tornar-se poeta. Em 1889, es
tabeleceu-se em Basiléia, onde 
publicou alguns versos. Em
1904, lançou “Peter Camen- 
zind”, um romance educati
vo que o tornou famoso. Ins
talou-se então numa fazenda 
perto do lago de Constança, 
esperando levar uma vida 
laboriosa em contato com a 
natureza. Após seu casamen
to, libertou-se definitivamen
te de sua família; sofria po
rém a pressão social — pra
ticamente ninguém entendia 
sua incapacidade de acostu
mar-se às convenções da so
ciedade, à vida conjugal. 
“Gertrude”, datada de 1910, 
expressa uma atormentada 
preocupação com o sentido 
da vida. Um ano depois, via

jou para a índia e, ao retor
nar para Berna, sofreu uma 
forte crise depressiva, sendo 
obrigado a hospitalizar-se. 
Em 1919 escreveu “Demian”, 
no qual oporia à vida bur
guesa um forte apelo a uma 
atitude mística na qual se 
reconciliariam os contrários. 
Seguir-se-iam “Sidharta”, em 
1927, “O Lobo da Estepe”
— representação ainda sim
bólica do homem do pós- 
guerra, do civilizado que re
pentinamente viu reaparecer 
dentro dele o animal, o 
homem-lobo. Escreveu ainda 
“Narciso e Goldmund” e o 
“Jogo das Contas de Vidro”. 
Hesse sempre repetiu que 
qualquer tentativa de modifi
car o mundo só leva à guerra 
e à violência e que, como a 
injustiça e o mal são incurá
veis, é preferível que cada 
homem procure em si mesmo 
a cura, resolvendo sozinho o 
que é permitido e o que não 
é. Em 1946 recebeu o prê
mio Nobel de literatura.

Hlguchi Ichiyô
Romancista japonesa (Tó
quio, 1872 — id., 1896), cujo 
verdadeiro nome era Higu- 
chi Natsuko. Desde peque
na demonstrou forte disposi
ção para as letras. Tendo 
terminado seus estudos, fre
qüentou um curso de poesia, 
tornando-se uma das melho
res alunas do professor Na
kamura Utako. Em 1891 
escreveu sua primeira novela, 
“Cerejas na Obscuridade”, 
que obteve sucesso medíocre. 
Participou da revista “Bunga- 
ki-kai”, na qual publicaria 
suas obras. O romance “Ta
ke Kurabe” (1895) foi o 
início de sua reputação. 
Apesar de ter vivido apenas 
24 anos, foi uma das me
lhores escritoras de sua épo
ca. Dotada de um sentido 
agudo de observação e de 
grande profundidade de sen
timentos, teve o mérito de 
insuflar vida nova à litera
tura japonesa do século XIX. 
Soube pintar com grande 
habilidade o “bas-fond” de 
Tóquio. Entre suas obras 
estão: “Bosques Fósseis”
(1893), “O Pântano Mortal”
(1894), “Caminhos que Di
vergem” (1896).

Hilário de Poitiers (Santo)
Bispo de Poitiers e doutor 
da Igreja (Poitiers, c. 315
— id., 367/68). De rica fa
mília pagã, foi inicialmente 
reitor, convertendo-sé e sen
do batizado em cerca de 345. 
Apesar de casado e pai de 
uma menina, foi eleito bispo 
de Poitiers, em 353 ou 354.

Interveio na crise provocada 
pela heresia ariana, reuniu 
diversos sínodos para man
ter a ortodoxia e recebeu o 
cognome de “Atanásio do 
Ocidente”. Sua oposição à 
política religiosa do impera
dor Constâncio fez com que 
fosse banido por quatro anos 
na Frigia (356/60). Conti
nuou, porém, sua ação inte
lectual no Oriente, e foi du
rante esse exílio que escreveu 
dois tratados de grande im
portância: “De Trinitate” 
(356/59) e “De Synodis”
(359). Apesar de ter recebido 
permissão de retornar à sua 
diocese, escreveu um forte 
panfleto contra o impera
dor, “Contra Constantinum”
(360), e retomou sua luta 
contra a heresia. Hilário de 
Poitiers teve um papel im
portante no desenvolvimento 
da teologia cristã, esforçan
do-se em conciliar a corren
te ocidental (de Tertuliano e 
São Ciprião) à corrente-orien
tal (de Orígenes). No cam
po das especulações sobre a 
Trindade, afirmava com con
vicção a consubstancialidade 
(unidade de substância) das 
personagens divinas. Foi pro
clamado doutor da Igreja 
(pelo Papa Pio IX) em 1851.

Hilbert (David)

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

Hildebrandt (Johann 
Lukas von)

Arquiteto barroco austríaco 
(Gênes, 1668 — Viena,
1745). Iniciou sua carreira 
como engenheiro do exérci
to imperial, e serviu na Itá
lia sob o Príncipe Eugênio 
de Savóia (para o qual, vinte 
anos mais tarde, deveria 
realizar suas mais belas 
obras). Estabeleceu-se depois 
em Viena, onde tornou-se 
conselheiro do império em 
1698 e engenheiro da corte 
alguns anos depois. Uma de
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suas primeiras obras foi, 
em Breslau, a casa do Pás
saro que Canta (1705) e, no 
ano seguinte, o castelo da 
família Schònlebon em Viena. 
Foi também para eles que 
Hildebrandt edificou, a partir 
de 1712, os castelos de Gõl- 
lersdorf e de Pommersfelden. 
Entre 1714 e 1723, construiu 
para o Príncipe Eugênio o 
conjunto do Belvedere (uma 
composição geral formada 
por dois palácios). Outras 
construções do mestre do 
Barroco austríaco foram os 
palácios de Bruck sobre a 
Leitha, palácio de Harrach 
em Viena e o Castelo Mi- 
rabell em Salzburgo.

Himmler (Heinrich)

Político alemão (Munique, 
1900 — Lüneburg, 1945). De 
família católica, filho de 
um antigo preceptor do prín
cipe da Baviera, serviu como 
cadete num regimento da 
Baviera na Primeira Guerra 
Mundial, participou de um 
grupo comunista nas agita
ções de 1919/20 e depois 
obteve diploma de engenhei- 
ro-agrícola (em 1922). Par
ticipou do “putsch” naciona
lista de novembro de 1923, 
em Munique. No ano se
guinte, tornou-se secretário 
de um dos chefes da ala es
querda do nacional-socialis- 
mo, Georg Strasser. Pouco 
depois entrou para o SS. 
Calmo e metódico, fez-se 
notar por seus talentos de 
organizador e foi nomeado 
por Hitler chefe supremo 
(“Reichsführer”) do SS, em 
janeiro de 1929. Dedicou-se 
então à tentativa de transfor
mar o SS no corpo de elite 
da revolução nazista, baseado 
em uma dura seleção física 
e na fidelidade incondicional 
ao Führer. Quando da to
mada do poder por Hitler, 
Himmler tornou-se chefe de 
polícia na Baviera (1933) e, 
derrubando as ambições de 
Goering, em um ano passou 
a controlar todas as polí

cias dos Estados alemães, an
tes de tornar-se chefe da 
polícia secreta política, a 
Gestapo (abril de 1934). 
Chefe de todo o policiamen
to alemão em junho de 1936, 
organizou contra os adversá
rios do regime um sistema 
de repressão inexorável. De
senvolveu campos de concen
tração (fundados pelos SA) 
desde 1933, ao mesmo tempo 
que procurava estender sua 
influência pessoal no interior 
do Estado hitlerista. Dispon
do de um excelente serviço 
de informação, Himmler em
preendeu a tarefa de trans
formar o SS numa força 
militar cuja importância não 
cessou de crescer durante a 
Segunda Guerra Mundial. 
Ministro do Interior em no
vembro de 1943, Himmler 
assumiu a direção de uma 
imensa organização policial 
que exercia sua força sobre 
toda a Europa ocupada. Foi 
o principal responsável pela 
aplicação da “solução final 
do problema judeu”, ou seja, 
a tentativa de exterminar esse 
povo. Por outro lado, em
penhava-se em transformar o 
SS num exército europeu, 
aberto aos voluntários es
trangeiros. Administrador do 
terror, Himmler encarnava 
inteiramente o “sistema” 
totalitário; a exterminação de 
milhões de homens para ele 
era uma tarefa do Estado que 
cumpria sem entusiasmo, 
mas implacavelmente. Em
1944, foi nomeado coman
dante do grupo de armas 
do Reno, depois de Vistule 
(1945) — mas nesses postos 
deu provas de incompetência 
militar. Consciente de que a 
partida estava perdida, ten
tou entrar em contato com 
os aliados por intermédio do 
conde de Bernadotte. De
nunciado por Bormann, seu 
inimigo pessoal, foi demitido 
por Hitler. Quando da der
rota alemã, Himmler fugiu 
para Schleswig, onde, apesar 
de disfarçado, foi preso pelos 
ingleses. Após ter revelado 
sua identidade, suicidou-se 
com uma ampola de cianu- 
reto.

Hindemith (Paul)

V. Hindemith, páginas cen
trais (Enciclopédia).

<àHindenburg (Paul von 
Beneckendorff und von)

Marechal e político alemão 
(Poznan, 1847 — Neudeck, 
Prússia Oriental, 1934). De 
antiga família de militares 
prussianos, participou das 
campanhas de 1866 e 1870/

71, como oficial. De 1903 a 
1911, foi comandante do IV 
Corpo do Exército em Mag- 
deburgo e, em 1914, do VIII 
Exército na Prússia Oriental. 
Tornou-se um dos coman
dantes mais populares da 
Alemanha. Em novembro de
1914 foi nomeado comandan- 
te-em-chefe dos exércitos 
alemães no fronte oriental, 
como marechal-de-campo. 
Durante a campanha de 
1915, na Polônia, suas con
cepções opunham-se às do 
chefe do Estado-Maior Geral 
do Exército, Falkenhayn. 
Acabou substituindo-o no 
cargo, em agósto de 1916. 
Ajudado por seu fiel Erich 
Ludendorff, Hindenburg pro
curou dar uma direção mais 
enérgica à guerra: liquidação 
militar da Romênia (1916), 
início da guerra subma
rina com todas as for
ças (1917) e apoio aos aus
tríacos no fronte italiano. 
Em pouco tempo, a influên
cia de Hindenburg e Luden
dorff exerceu-se de forma 
predominante em toda a vi
da política alemã. Após o 
fracasso das grandes ofen
sivas no fronte ocidental 
(1918), Hindenburg teve de 
reconhecer a derrota alemã 
e pediu ao governo que soli
citasse o armistício aos Alia
dos. Reformado em 1919, 
Hindenburg viveu fora da 
política durante alguns anos. 
Publicou suas memórias: 
“Minha Vida” (1920). Quan
do da morte do presidente 
Friedrich Ebert, a direita e 
os dirigentes da grande in
dústria apresentaram seu no
me como candidato à presi
dência da República, e elè 
derrotou nas urnas o can
didato rival, representante do 
centro e dos socialistas, Wi- 
lhelm Marx (abril de 1925). 
Sua influência pessoal, inicial
mente limitada, aumentou a 
tal ponto que foi reeleito para 
a presidência, contra Hitler, 
em 1934. Deixou-se conven
cer, porém, por Von Papen a 
chamar Hitler — cujo parti
do era o mais forte da Ale
manha — para a Chan
celaria. A partir de então, 
seu prestígio serviu somente 
para favorecer o início do 
regime nazista, tranqüilizando 
a opinião pública. Permitiu 
que se abrissem os primeiros 
campos de concentração, se 
dissolvessem os partidos polí
ticos e se fizesse o lincha
mento de esquerdistas na 
“noite das longas facas” (3 
de junho de 1934). Após sua 
morte, Hitler mandou erigir- 
lhe importante mausoléu em 
Tannenberg, destruído pelos 
russos em 1945.



Hiparco

Astrônomo, matemático e 
geógrafo grego (Nicéia, Bi- 
tínia, no século II a.C). 
Quase todas suas pesquisas 
(feitas em Rodes) foram 
perdidas, mas suas realiza
ções astronômicas foram 
preservadas e desenvolvidas 
por Ptolomeu. Hiparco pro
vavelmente inventou ou em
pregou instrumentos astronô
micos envolvendo círculos 
graduados. Usou-os para 
catalogar as coordenadas ce
lestes de cerca de oitocentas 
estrelas, indicando suas lu- 
minosidades numa escala 
convencional de “magnitu- 
des” que ainda constitui a 
base da fotometria estelar. 
Sua maior descoberta foi a 
precessão dos equinócios. 
Baseado em estimativas an
teriores, aperfeiçoou o cál
culo dos tamanhos e distân
cias do Sol e da Lua; seu 
método de determinar a dis
tância do Sol foi posterior
mente usado por Ptolomeu e 
Copérnico. Rejeitou a hipó
tese do sistema heliocêntrico. 
Revisou a geografia de Era- 
tóstenes e esforçou-se por 
torná-la uma ciência mais 
exata. Propôs uma geografia 
matemática baseada em da
dos astronômicos. Além dis
so, computou uma tabela das 
linhas que formam o seg
mento de um ângulo, de 0 
a 180 graus. Desenvolveu a 
teoria das excêntricas e epi- 
ciclos. Propôs duas teorias 
para explicar a desigualdade 
das estações e calculou ta
belas indicadoras da posição 
do Sol para cada dia de 
diversos anos.

Hípias

Tirano de Atenas (? — 
Lemnos, 490 a.C.). Filho 
mais velho de Pisístrato, su- 
cedeu-o, juntamente com seu 
irmão Hiparco. Mas foi ele 
o principal governante. Ini
cialmente seguiu a política 
liberal de seu pai, mas, tendo 
escapado com vida do aten
tado no qual pereceu seu 
irmão, impôs em Atenas um 
regime de terror. Em 510 
a.C., Hípias foi forçado pe
los alcmeônidas a exilar-se 
na corte do rei da Pérsia, 
Dario, ao qual convenceu a 
empreender a primeira guer
ra médica. Morreu durante 
essa guerra, nas fileiras 
persas.

Hipócrates

Médico grego (ilha de Cós, 
460 a.C. — Tessália, 377 
a.C.). Hipócrates era um 
“Asclepíade”, ou seja, mem

bro de uma família que du
rante várias gerações prati
cara medicina. Em vez de 
clinicar e ensinar em sua 
ilha natal, viajou pela Grécia 
e provavelmente esteve no 
Oriente Próximo, vivendo de 
sua grande habilidade médi
ca. Outros pormenores sobre 
sua vida pertencem a biogra
fias duvidosas (porque escri
tas muitos séculos depois de 
sua morte). Deixou um cor
po de doutrinas, “Corpus 
Hippocratium” (composto 
por diversos tratados de au
toria discutida — segundo 
alguns pesquisadores, a “Co
leção” teria sido escrita por 
diversas pessoas). Atualmen
te reconhecem-se cerca de 
sessenta ou setenta livros — 
por exemplo, “Aforismos”, 
“Prognósticos”, “A Doença 
Sagrada”, “Epidemias” e di
versos trabalhos cirúrgicos
— como sendo escritos por 
uma só pessoa, possivelmen
te por Hipócrates. É certeza 
também que um espaço de 
cem anos separa os primei
ros dos últimos trabalhos da 
“Coleção”. Nas obras de 
Hipócrates há cerca de qua
renta descrições clínicas de 
indisposições das quais a 
doença pode ser diagnosti
cada, como malária, ca
xumba, pneumonia e tuber
culose. Há uma descrição 
das “fácies Hipocráticas” — 
a expressão de certos doen
tes no último momento da 
vida. Em seus escritos sobre 
as epidemias, Hipócrates cor
relacionava o predomínio de 
algumas doenças com fatores 
climáticos, dietéticos, raciais 
e de meio. Os “Aforismos” 
contêm muitos comentários 
válidos até hoje. As obras 
relativas à cirurgia contêm 
inúmeras descrições claríssi
mas de instrumentos e dire
trizes práticas. A doutrina 
hipocrática dos quatro hu
mores, posteriormente desen
volvida por Galeno, dominou 
a medicina até o século
XVIII. Sua ética médica 
resume-se no chamado “ju
ramento de Hipócrates”, que 
os médicos prestam antes de 
se iniciarem na profissão. É 
quase certo, contudo, que 
esse juramento pertença a 
uma época bem posterior a 
Hipócrates.

Hipódamo

Arquiteto grego (Mileto, 
cerca de 500 a.C. —?). Esse 
representante da antiga Jônia, 
rica e luxuosa, é descrito por 
Aristóteles como “original 
em todos os aspectos de sua 
vida. . .  queria ser erudito 
em todas as ciências da na
tureza”. Mais do que um

arquiteto, foi um teórico do 
habitat urbano. Planejou o 
porto do Pireu em Atenas 
(na época de Péricles) e foi 
arquiteto da colônia de Turi, 
na Itália, em 443 a.C. Foi o 
primeiro a conceber o plano 
urbano e a estrutura de uma 
cidade numa perspectiva fun
cional. Introduziu a planifi
cação baseada em largas 
ruas cruzadas em ângulos 
retos. Este plano, seguindo 
os melhores princípios do 
urbanismo moderno, caracte
riza-se pela, clareza, simplici
dade e lógica. O urbanismo 
de Hipódamo não pode ser 
separado dos modos de pen
sar de sua época: o plano 
em forma de tabuleiro de 
xadrez, por exemplo, corres
ponde, em sua divisão geo
métrica, às divisões lógicas e 
matemáticas pelas quais os 
filósofos-arquitetos do século
V a.C procuravam moldar 
sua sociedade ideal. Hipóda
mo é considerado o primeiro 
dos urbanistas.

Hipólito (Santo)

Sacerdote romano (?, c. 
170/75 — Sardenha, c. 235). 
Padre em Roma em cerca de 
210, já célebre como exegeta 
e apologista, assumiu certas 
posições que contrariaram o 
Papa Zeferino e, sobretudo, 
seu secretário, Calixto I, 
acusado de proteger secreta
mente heresias sobre a pes
soa do Cristo. Confirmando 
esta última acusação, escre
veu “Philosophoumana” ou 
“Refutação de todas as He
resias”, criando desta forma 
um cisma em Roma (222). 
Por cerca de dez anos, Hi
pólito foi o bispo que enca
beçava a Igreja separatista. 
Em 235, durante a persegui
ção feita por Maximino da 
Trácia, Hipólito e o Papa Pon- 
ciano foram deportados pa
ra a Sardenha. Hipólito mor
reu dos sofrimentos encon
trados no exílio e foi vene
rado como um autêntico 
mártir. É considerado um 
dos melhores doutores da 
Igreja do século III. Adepto 
da exegese alegórica alexan
drina, como teólogo sobres
sai-se especialmente por sua 
doutrina da Trindade e por 
sua doutrina penitenciária.

Hiroshige

Pintor e gravador japonês 
(Yedo, atual Tóquio, 1797
— id., 1858), cujo verdadeiro 
nome era Ando. Filho de 
um intendente de bombeiro, 
só abandonou o trabalho de 
seu pai em 1823. Entremen
tes, fizera sua aprendizagem 
de pintor no “atelier” de
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Utagawa, sob a direção de 
Toyohiro. Como se- usava na 
época, debutara com retra
tos de artistas e cortesãs. 
Mas, após a morte de seu 
mestre, em 1828, iniciou-se 
na paisagem, gênero que iria 
lhe trazer a glória. Em 1832, 
teve ocasião de acompanhar 
um mensageiro ao imperador 
de Quioto: pôde percorrer 
assim a grande estrada cos
teira, dita Tôkaidô, que 
ligava as duas capitais. A 
conseqüência foi uma série 
de estampas: “As Cinqüenta 
e Três Etapas do Tôkaidô” 
(1833). A partir dessa obra, 
sua popularidade não para
ria de crescer — “As Ses
senta e Nove Etapas do 
Kisokaidô” (em cerca de 
1837/42), “As Oito Vistas de 
Omi” e “As Cem Vistas de 
Edo”, por exemplo, aumen
taram sua fama. Hiroshige 
pintoü também belas estam
pas de flores e aves. Apesar 
de ter sofrido influência da 
perspectiva ocidental, o que 
o caracteriza é a forma ao 
mesmo tempo realista e sen
sível de abordar o espetáculo 
da natureza e de fazer com 
que o espectador dele parti
cipe. Ninguém soube captar 
como ele as variações do 
tempo ou das estações. Do
çura, lirismo e poesia são 
as maiores qualidades de 
uma arte que continua sem
pre profundamente ligada ao 
real. Hiroshige é, com Hoki- 
sai e Utamaro, um dos raros 
artistas japoneses que conse
guiram reconhecimento in
clusive na Europa.

Hitler (Adolf)

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

Hjelmslev (Louis Trolle)

Lingüista dinamarquês (Co
penhague, 1899 — id., 1965). 
Uma curta temporada em 
Paris (de 1926 a 1927) muito 
influenciou sua formação 
científica. Em 1928, publi

cou “Princípios da Gramáti
ca Geral”. Em 1932 douto
rou-se em filologia defen
dendo a tese “Estudos Bál- 
ticos”. Cinco anos depois, 
passou a lecionar na Uni
versidade de Copenhague. 
Essa nomeação coincidiu 
com o lançamento do segun
do volume de “A Categoria 
dos Casos, Estudo de Gra
mática Geral” (o primeiro 
fora publicado em 1935). Já 
em 1931, Hjelmslev havia 
fundado o “Círculo Lingüís
tico de Copenhague” e, seis 
anos depois, lançaria a “Acta 
Lingüística”, revista que di
rigiu juntamente com Viggo 
Br0ndal. Seus estudos rela
cionados à expressão leva
ram-no à elaboração da 
“glossemática”, uma nova 
teoria lingüística — junta
mente com H. J. Uldall. Am
bos apresentaram, em 18 de 
dezembro de 1935, na cidade 
dinamarquesa de Aarhus, um 
esboço dessa teoria. Uma 
versão devida apenas a Hjel
mslev seria publicada em 
1943 sob o título “A Res
peito dos Fundamentos de 
uma Teoria da Linguagem”. 
Em 1963, foi publicado seu 
livro “A Linguagem”, no 
qual propõe uma reinterpre- 
tação da gramática, vista à 
luz da concepção estrutural 
da linguagem. Deixava, as
sim, uma formulação acaba
da das mais importantes 
intuições de Saussure e seus 
discípulos.

Hobbema (Meindert)

Pintor holandês (Amster- 
dam, 1638 — id., 1709). As
sinou seu primeiro quadro 
aos vinte anos, casou-se em 
1668 com uma empregada da 
qual teve três filhos e 
ocupou, depois de 1669, a 
função de medidor munici
pal. Sua fama data do século
XIX, quando foi redescober- 
to. Inúmeras de suas obras 
mostram, em quase todos os 
museus europeus, vistas da 
Gueldre ocidental. Sua obra- 
prima, pintada em 1689 (“A 
Estrada para Middelharnis”), 
é uma chamada bem holan
desa à evasão. Outras obras 
são: “Paisagem Ensolarada” 
de Rotterdam, “Ruínas de 
Brederode” e “Moinho a 
Água”. Pintou um universo 
firmemente luminoso e aco
lhedor, mas estreito. Hobbe
ma é, com Ruisdael (de 
quem foi aluno e rival), o 
mais célebre dos paisagistas 
holandeses do século XVII.

Hobbes (Thomas)

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

Hoche (Lazare Louis)

General francês (Versalhes,
1768 — Wetzlar, 1797). Ini
cialmente palafreneiro das 
cavalariças reais, entrou em 
1784 para a guarda francesa. 
Cabo no início da Revolu
ção, passou rapidamente pe
los outros graus e, em 1793, 
recebeu o comando-em-chefe 
do exército de Mosela. Ape
sar de um fracasso contra 
os prussianos em Kaiserslau- 
tern, venceu os austríacos de 
Würmser perto de Woerth, 
rompeu o bloqueio de Lan- 
dau e libertou a Alsácia. 
Acusado de traição por um 
rival, foi preso e encarcerado 
em Paris até a queda de Ro- 
bespierre (1794). Colocado à 
frente do exército da Vendéia, 
soube reduzir militarmente a 
insurreição monarquista e 
pacificar o país, por sua 
tolerância nos problemas re
ligiosos. Em 1796 foi encar
regado de dirigir um desem
barque na Irlanda, mas essa 
expedição combateu apenas 
uma forte tempestade que 
encontrou no caminho. No 
ano seguinte, foi chamado 
para o comando do exército 
de Sambre-et-Meuse: atra
vessou o Reno e venceu os 
austríacos em Neuwied. Após 
ter ocupado por algum tem
po o cargo de ministro da 
Guerra, foi-lhe confiada a 
direção do exército da Ale
manha, formado pela união 
dos exércitos de Sambre-et- 
Meuse e do Reno. Morreu 
porém pouco depois, com 
apenas 29 anos. Correram 
rumores de que ele teria sido 
envenenado, e os partidos 
franceses acusaram-se reci
procamente do crime.

Ho Chi Minh (Nguyên 
Tat Thanh, dito)

Político e poeta vietnamita 
(província de Nghe An, nor
te de Annam, 1890 — Hanói, 
1969). Filho de um pequeno 
funcionário annamita (que 
perdeu seu emprego por se 
opor à autoridade colonial 
francesa), estudou como au-



todidata. Em 1911, foi para 
a Europa; em Londres tra
balhou num restaurante do 
Hotel Carlton. Depois, já em 
Paris, editou um jornal anti- 
colonialista, “Le Paria”, ade
riu ao Partido Socialista e, 
em 1921, quando da cisão do 
partido, seguiu a facção co
munista. Usou sucessivamen
te os cognomes de Nguyên 
Ai Quoc (“aquele que ama 
seu país”) e, a partir de 
1940, Ho Chi Minh (“aqiiele 
que traz as luzes”). Após ter 
participado em 1922 do con
gresso do Partido Comunista 
Francês, foi para a Rússia, 
lá ficando de 1923 a 1926. 
Tornou-se então agente do 
Komintern na China, ao lado 
de Borodine. Preso pelas au
toridades de Chiang Kai-shek 
em 1927, escreveu “Poemas 
do Cárcere”. Logo que foi 
solto, retornou para Moscou. 
De lá transferiu-se para o 
Sião (atual Tailândia), onde 
dirigiu a agitação naciona
lista da Indochina francesa 
por intermédio do partido 
dos trabalhadores vietnami
tas, proibido pelas autorida
des francesas após 1931. Ex
pulso do Sião, Ho Chi Minh 
foi para Hong Kong, onde 
os ingleses o prenderam. Re
tornou depois para a Rússia 
e só voltou para a Ásia em 
1938. Em 1941 fundou o 
Viêt-Minh e, em agosto de
1945, explorando a confusão 
resultante do desaparecimen
to da ocupação japonesa, 
proclamou-se presidente da 
República do Vietnam — 
que englobava o Tonkin, 
Annam e a Cochinchina. Ins
talado em Hanói, foi reco
nhecido presidente de fato 
por acordos assinados por 
representantes da França em 
março de 1946. Mas a re
cusa da França em reconhe
cer a Cochinchina como 
parte do Vietnam levou à 
luta contra aquele país, con
duzida por Ho em dezembro 
do mesmo ano. Os acordos 
de Genebra (1954) reconhe
ceram-no como presidente da 
República Popular do Viet
nam do Norte. Sua interven
ção no Vietnam do Sul e a 
guerra contra o corpo expe
dicionário norte-americano 
levaram-no a adotar uma po
sição de neutralidade no con
flito ideológico Pequim-Mos- 
cou. O resultado de seu go
verno foi uma política ali
cerçada em excelentes rela
ções com Moscou e Pequim: 
nenhum outro governo con
seguiu esse prodígio. Em 
1966, Ho Chi Minh exortou 
seu povo a continuar a lutar 
“se necessário for, por 5, 
10, 20 anos”, mas não se 
render à pressão americana.

Hoffmann (August 
Heinrich, dito Hoffmann 

von Fallersleben)

Poeta e filólogo alemão 
(Fallersleben, perto de Lüne
burg, 1798 — Castelo de 
Corvey, Vestfália, 1874). 
Conservador da biblioteca de 
Breslau (1823), depois pro
fessor universitário (1830), 
perdeu sua cátedra em 1842 
por ter ridicularizado a ad
ministração em suas “Unpo
litischen Lieder” (1840/41). 
Passou então anos de noma- 
dismo, que conta em “Minha 
Vida” (1862/68). Fundou a 
revista “Annales Weimar” 
(1854/57) e depois tornou-se 
bibliotecário do grão-duque 
de Ratibor (1860). Desde sua 
juventude havia colecionado 
as obras mais significativas 
da velha literatura alemã, es
pecialmente do fim da Idade 
Média e do século XVI. E 
nessa coleção deveria se ins
pirar para suas próprias poe
sias, que cantavam com mui
ta simplicidade a primavera, 
o amor, o vinho, a guerra e 
a caça. Seu patriotismo libe
ral é expresso nas “Canções 
para a Jovem Alemanha”
(1843) e em seu poema “Ale
manha, Alemanha Acima de 
Tudo” (1842), que se tornou 
o texto do hino nacional 
alemão.

Hoffmann (Ernst 
Theodor Wilhelm)

Escritor e compositor ale
mão (Königsberg, Prússia 
Oriental, 1776 — Berlim, 
1822). Mudou seu nome para 
Amadeus devido a sua admi
ração por Mozart. Criado 
por um tio, e destinado à 
magistratura, demonstrou des
de cedo seus dons para as 
artes. Depois de ter estudado 
direito em Königsberg, foi 
para Berlim trabalhar na 
corte de apelo (1798). No
meado assessor em Posen 
(1800), prosseguiu sua car
reira em Plock, Varsóvia 
(1804). Devido às vitórias 
napoleônicas, que levaram 
ao desaparecimento da ad
ministração prussiana na Po
lônia, Hoffmann retornou 
para Berlim em 1807. No 
ano seguinte, libertado de 
suas funções de magistrado, 
instalou-se em Bamberg. Pas
sou a viver inteiramente para 
a literatura e a arte: dedi
cou-se à pintura, à crítica, à 
dramaturgia, além de traba
lhar como regista de teatro, 
diretor de orquestra, decora
dor e cenarista. Em 1813 foi 
para Dresden e depois para 
Leipzig, fixando-se então em 
Berlim (onde entrou em con
tato com o grupo românti

co). A necessidade de dinhei
ro fez com que ele tornasse 
a exercer a magistratura 
prussiana. Foi nomeado con
selheiro da corte de apelos 
de Berlim (1816), mas conti
nuou dedicando todo seu 
tempo livre às suas ativida
des artísticas e sobretudo à 
literatura. No Romantismo 
alemão Hoffmann foi um 
mestre, o mágico virtuoso do 
conto fantástico. Entre suas 
obras mais conhecidas estão: 
“Fantasias à Maneira de 
Callot” (1814/15), “O Vaso 
de Ouro” (1812), “O Elixir 
do Diabo” (1816), “Notur
nos” (1817), “Contos dos 
Irmãos Serapion” (1819/21) 
e “Princesa Bambilla” (1821). 
Compositor, autor de música 
de câmara e outras, Hoff
mann foi também um crítico 
mUsical perspicaz e um dos 
primeiros a proclamar o gê
nio de Beethoven.

Hofmann (August 
Wilhelm)

Químico alemão (Giessen, 
1818 — Berlim, 1892). Estu
dou filosofia e direito em 
Giessen, dedicando-se à quí
mica em 1843, quando se 
tornou assistente de Justus 
von Liebig. Dois anos de
pois, foi nomeado professor 
no Colégio Real de Química, 
em Londres. Os vinte anos 
que lá passou foram vitais 
para o desenvolvimento da 
química na Inglaterra. Em 
1865 retornou para a Alema
nha como sucessor do quí
mico Eilhard Mitscherlich, 
em Berlim, onde ficou até 
sua morte. A maioria de seus 
trabalhos refere-se aos com
postos de alcatrão da hulha, 
seus derivados e reações. Em 
particular, sua escola estu
dava a anilina e suas rea
ções. Esse estudo foi esten
dido às alcoilaminas, e foi 
Hofmann quem descobriu os 
sais de amónio quaternários. 
Dedicou-se então à classifi
cação de todas as ami- 
nas, considerando-as deriva
dos formais da amónia, na 
qual um ou mais átomos de 
hidrogênio eram substituídos 
por “radicais compostos”. 
Foi um dos primeiros a 
aceitar e a usar em suas 
aulas os pesos atômicos re
visados de S. Cannizaro. Os 
compostos importantes des
cobertos ou analisados cor
retamente pela primeira vez 
por Hofmann incluem, entre 
outros, o álcool alílico, a 
etilenodiamina, o formaldeí- 
do. Seu nome é lembrado 
também pela operação cha
mada “metilação exaustiva 
de Hofmann”, que, durante 
muito tempo, foi um impor-
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tante instrumento para o es
tudo das estruturas dos alca
lóides. Hofmann foi um dos 
fundadores da Sociedade 
Química Alemã, sendo seu 
presidente por diversos anos. 
Foi também presidente da 
Sociedade Britânica de Quí
mica. Suas pesquisas sobre a 
anilina, juntamente com as 
de Sir William Henry Per- 
kin, ajudaram a lançar as ba
ses da indústria de corantes 
de anilina.

Hofmannstahl (Hugo van)

Escritor austríaco (Viena, 
1874 - Rodan, perto de Vie
na, 1929). Profundamente 
marcado pela estética do fim 
do século XIX, colaborador 
de Stefan George, foi o au
tor de importante obra dra
mática, notável sobretudo 
por suas qualidades líricas 
e pela arte de criar uma 
atmosfera trágica. Algumas 
peças de Hofmannstahl fo
ram inspiradas pelo teatro 
antigo, mas apresentam uma 
psicologia moderna aparenta
da às pesquisas da psicaná
lise freudiana. Entre suas 
obras estão: “A Morte do 
Ticiano” (1892), “O Pequeno 
Teatro do Mundo” (1922), 
“Electra” (de inspiração evi
dentemente grega; 1903), “O 
Difícil” (1921), “O Grande 
Teatro do Mundo de Salz- 
burgo” (1922) e “A Torre” 
(1925). Para Richard Strauss, 
que já tirara uma ópera de 
“Electra’*, Hofmannstahl es
creveu os livros de “O Cava
leiro da Rosa” (1911).

Hogarth (William)

Pintor e gravador inglês 
(Londres, 1697 — id., 1764). 
Ao sair do colégio, foi colo
cado como aprendiz de gra
vura heráldica em prataria. 
Depois de estabelecer-se co
mo gravador por conta pró
pria (1720), inscreveu-se co
mo estudante na Academia 
Vanderbank, e depois seguiu

os cursos que Thornhill dava 
em sua residência. Em 1729 
casou-se, contra a vontade 
paterna, com Jane Thornhill 
(filha de seu mestre). Na 
mesma época, decidiu dedi
car-se à pintura. Produziu 
inicialmente retratos e pintu
ras de costumes, como “O 
Casamento de Stephen Bec- 
kingham e de Mary Cox” 
(1729). As encomendas afluí
ram: em 1730 ou 1731, obte
ve o pedido de um retrato 
da família real. Pintou três 
séries: “A Carreira de Pros
tituta” (1732), “A Carreira 
de Libertino” 0733) e “O 
Casamento à Moda” (1742/
1746). Em 1734 morreu 
Thornhill; sua escola passou 
então para a direção de Ho
garth, que a transformou 
numa das mais importantes 
academias de arte da Grã- 
Bretanha, antes da criação da 
Royal Academy e de seus cur
sos (1768). Mas não herdou o 
cargo de “sargento pintor” 
(pintor do rei) que possuía 
seu sogro. Continuando fiel 
à tradição clássica européia, 
executou, em 1735, duas 
grandes composições murais 
(que decoram a escadaria do 
Hospital St.-Bartholomew). 
Estas, porém, não obtiveram 
grande sucesso. E Hogarth, 
decepcionado, retornou aos 
retratos, vindo então a pin
tar o melhor deles “O 
Capitão Thomas Coram” 
(1740). Seis anos depois, or
ganizou uma exposição per
manente de obras de artistas 
britânicos, em sua maioria 
para fins de caridade. Em 
1749, comprou uma casa em 
Chiswik, retirando-se para 
escrever seu estudo teórico 
“Análise da Beleza”, que foi 
acolhido favoravelmente no 
continente, mas não na In
glaterra. Em 1757 foi no
meado sargento pintor, mas 
o cargo de pintor da corte 
estava com Allan Ramsay. 
Passou tristemente os últimos 
anos de sua vida. Reputado 
por seu espírito combativo 
e vigor patriótico, Hogarth 
foi um dos raros artistas 
absolutamente originais do 
século XVIII. Ocupa, na 
arte inglesa, uma posição 
única, por ter posto um fim 
ao domínio que exerciam os 
pintores do continente sobre 
o gosto britânico.

Hoil (Juan José)

Escritor maia. Autor de 
uma das crônicas maias da 
coletânea “Chilam Balam”. 
Este nome significa (em 
maia) “Intérprete” (ou “A 
Boca do Tigre”: o tigre de
signava um deus do qual 
Chilam Balam era o intér

prete, logo, o verdadeiro au
tor da crônica seria o tigre, 
e Chilam, sua boca — 
veículo de suas palavras). £  
provável que Hoil tenha sido 
sacerdote. Era certamente 
um índio originário de 
Chumayel. Apesar de sua 
crônica ter sido redigida em 
caracteres maias, sua trans
crição dos nomes espanhóis 
é muito clara. Devido a seus 
ensinamentos precisamente 
datados, é uma das melhores 
fontes que se possui sobre a 
civilização maia.

Hokusai (Katsushika)

Pintor, desenhista e grava
dor japonês (Tóquio, 1760
— id., 1849). Desde muito 
jovem teve que ganhar a 
vida, inicialmente numa li
vraria e depois com um gra
vador. Aos dezoito anos en
trou para o “atelier” de 
Katsukawa Shnshô, onde, 
por quinze anos, trabalhou 
em retratos de atores ou 
ilustrações de folhetins, assi
nando suas obras com o 
nome de Shunrô. De curio
sidade insaciável, aprendeu 
todos os estilos: estudou até 
a perspectiva ocidental (atra
vés de algumas obras holan
desas). Além disso, impreg
nou-se da tradição clássica 
chinesa. Possuidor de um 
caráter inquieto, não cessou 
de experimentar coisas no
vas. Seguindo as épocas 
adota nomes diferentes, co
mo Sôri, Taito, I-itsu, e fre
qüentemente precede seu no
me com a palavra Gwakio- 
jin, “o louco da pintura”. 
Durante sua longa carreira, 
conta-se, mudou de domicí
lio quase cem vezes. Apesar 
de não ter permanecido li
gado a nenhuma escola, fun
dou uma linha de gravado
res, conhecidos como Kat
sushika. Sua obra compreen
de cerca de 300 000 desenhos 
ou pinturas e até hoje é difí
cil catalogá-los. De suas inú
meras séries de estampas, a 
mais célebre é a das “Trinta 
e Seis Vistas do Monte Fuji” 
(1825/31). As estampas de 
Hokusai fizeram enorme su
cesso entre os impressionistas, 
quando a arte japonesa che
gou a Paris (entre 1867 e
1889). Outra obra famosa: 
“Hokusai Mangwa”, espécie 
de enciclopédia de imagens 
reunidas em quinze álbuns, 
dos assuntos mais variados 
(treze volumes publicados a 
partir de 1814; os dois últi
mos, postumamente). Conta
va mais de setenta anos 
quando empreendeu (em 
1834) o álbum das “Cem Vis
tas do Fuji”, um dos me
lhores de sua maturidade.



Holbach (Paul Henri 
Tbiry, barão de)

Filósofo francês (Edesheim, 
Palatinato Renano, 1725 — 
Paris, 1789). Tendo herdado 
de seu pai uma grande for
tuna, mudou-se ainda muito 
jovem para Paris, onde fez 
seus estudos filosóficos. Li
gou-se a todas as celebrida
des intelectuais da época, es
pecialmente Diderot, Grimm, 
Rousseau, Marmontel, Saint- 
Lambert. Participou da “En
ciclopédia”, para a qual re
digiu sobretudo artigos de 
química, e escreveu diversas 
obras, entre as quais: “O 
Sistema Social” (1773), “A 
Moral Universal” (1776), “A 
Crueldade Religiosa” (1766) 
e “Sistema da Natureza”
(1770). O ideal científico de 
Holbach era a substituição 
de todas as idéias sobre o 
universo pela visão do “mun
do mecânico” proposta por 
Newton. Sua filosofia — ex
posta principalmente no “Sis
tema da Natureza” — é in
teiramente naturalista e ma
terialista. Existiria apenas a 
natureza constituída por ma
téria e movimento e regida 
por rigorosa sucessão de 
causas e efeitos. Aderindo a 
um ateísmo radical, Holbach 
elimina as noções de provi
dência, de causa primeira e 
de finalidade. O homem se
ria simplesmente uma parte 
da natureza e, tomando cons
ciência disso, consegue a 
completa libertação do temor 
e da superstição. À seme
lhança de Lucrécio, Holbach 
fundamenta a moral no co
nhecimento da natureza, pro
pondo a tranqüilidade e o 
prazer como os fins da vida 
humana.

Holbein (Hans)

V. Holbein, Enciclopédia 
Abril (vol. VI).

Escritor e erudito dinamar
quês de origem norueguesa 
(Bergen, 1684 — Copenha-

gue, 1754). De 1702 a 1704, 
estudou teologia na Universi
dade de Copenhague. Curio
so de ver o mundo, em 1704 
foi para a Holanda, Ingla
terra (1706/08) e pouco de
pois para a Alemanha, cuja 
vida literária lhe agradou 
muito menos do que a in
glesa. Sua “Introdução à 
História dos Estados da Eu
ropa” (1711) — o primeiro 
ensaio dinamarquês de uma 
história universal — valeu- 
lhe um reconhecimento aca
dêmico. Passou o inverno de 
1715/16 em Roma e escre
veu a respeito umâ epístola 
latina. Em 1717 foi nomeado 
professor (de metafísica, de
pois de eloqüência e final
mente de história) da Univer
sidade de Copenhague. Ini
ciou-se também na poesia 
com o poema cômico “Peder 
Paars” (1719/20), no qual 
é sensível a influência de 
Cervantes. Escreveu também 
comédias (cerca de trinta, 
entre 1722 e 1726), inspira
das em Molière e na Com
media dell’Arte (entre estas, 
“Jeppe de Bjerget”, “Erasmo 
Montanus” e “O Atarefa
do”). São notáveis suas epís
tolas latinas de conteúdo 
autobiográfico e o romance 
fantástico “Viagem Subterrâ
nea de Nicola Klim” (1741). 
Entre suas obras de tema 
histórico estão “A Dinamar
ca e a Noruega Descritas” 
(1729) e “História do Reino 
da Dinamarca” (1732/35).

Hölderlin (Friedrich)

V. Hölderlin, Enciclopédia 
Abril (vol. VI).

Holmes (Oliver Wendell)

Escritor e médico norte-ame
ricano (Cambridge, Massa
chusetts, 1809 — Boston, 
1894). Foi criado no ambien
te abastado e culto de Bos
ton. Estudou em Harvard, o 
que contribuiu para desper
tar sua rebeldia ao calvinis- 
mo ortodoxo (religião na 
qual seus pais o haviam 
criado). Seu temperamento 
inquieto e penetrante é ates
tado pela variedade de seus 
interesses: já aos 21 anos era 
poeta conhecido; começara 
os estudos de direito, mas 
abandonou-os pela medicina 
(que estudou em Harvard e 
em Paris). Iniciou a prática 
da medicina em Boston em
1835 e depois foi professor 
de anatomia em Dartmouth. 
Pouco depois, iria dedicar- 
se à patologia. Mas essas 
suas atividades não diminuí
ram seus interesses literários. 
Amigo dos escritores Long-

fellow, Howells e Lowell, foi 
convencido por este último 
a abandonar sua “letargia 
literária”. Em 1857, escreveu 
uma série de ensaios humo
rísticos para o “Atlantic 
Monthly”. Foram reunidos 
no mesmo ano no volume 
“O Autocrata do Café da 
Manhã”, sua melhor obra.

Holst (Gustav)

Compositor inglês (Chelten- 
ham, 1874 — Londres, 
1934). Foi aluno de música 
do Royal College de Lon
dres, do qual se tornou pro
fessor de 1919 a 1923. Foi 
também diretor de música da 
Universidade de Reading. Sua 
fama internacional de com
positor data do aparecimento 
de seu maior trabalho sin
fônico, “Os Planetas”, em 
1919. Seguiram-se “Hino de 
Jesus” opus 37, n.° 1 (1917), 
para coro e orquestra; as 
óperas “O Louco Perfeito” 
(1923) e “Savitri” ; a suíte 
para orquestra “Beni Mora” ; 
e ainda diversas obras de 
balés cantados, música sin
fônica, de câmara, piano e 
melodias.

Holstein (Friedrich von)

Diplomata alemão (Schwedt, 
1837 — Berlim, 1909). Con
selheiro referendário no Mi
nistério dos Negócios Estran
geiros de 1878 a 1906, teve 
durante esse período uma 
influência capital na política 
européia da Alemanha e le
vantou sérios obstáculos à 
obra de Bismarck. Tomou 
especialmente a responsabili
dade da ruína do tratado 
germano-russo concluído em 
1887 por Bismarck (com a 
finalidade de evitar um cerco 
diplomático da Alemanha). 
Sempre influente sob Bern- 
hard, príncipe de Bülow, 
teve papel importante nas 
negociações referentes ao 
caso marroquino de 1905.

Home (Henry, lorde 
Kames)

Escritor escocês (Kames, Ber- 
wickshire, 1696 — Edimbur
go, 1782). Após ter feito es
tudos medíocres de direito, 
em 1712 começou a prática 
legal em Edimburgo. Obteve 
o cargo de juiz em 1724, 
mesmo continuando com seus 
estudos de literatura e filoso
fia. Demonstrou-se magis
trado zeloso, reunindo tam
bém as “Notáveis Decisões” 
da corte (de 1716 a 1728), 
e publicando-as em 1728. As
cendeu então aos mais altos 
cargos judiciários, obtendo

Holberg (Ludvig)
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também o título de lorde. 
Kames. É lembrado na his
tória literária particularmen
te por seus “Elementos de 
Crítica”. Sua estética orien- 
ta-se para a psicologia e tam
bém para a fisiologia. Sente- 
se um pioneiro: “Reduzir a 
forma regular à ciência da 
crítica nunca foi tentado 
antes”. Escreveu também 
obras de interesse comercial 
e agrícola. Na filosofia dei
xou sobretudo “Ensaio sobre 
os Princípios da Moral e 
Religião Natural” (1751).

Homero

V. Homero, Enciclopédia 
Abril (vol. VI).

Honegger (Arthur)

Compositor suíço (Le Havre, 
1892 — Paris, 1955). Aluno 
de 'Widor e de Vincent 
d’Indy no Conservatório de 
Paris, participou com seu 
amigo Darius Milhaud do 
famoso “Grupo dos Seis”. 
Inspirado principalmente pelo 
Romantismo alemão, esfor
çou-se em conciliar seu gosto 
pela complexidade harmônica 
com a pesquisa de uma mú
sica simples e clara, acessível 
a todos. Suas obras principais 
são oratórios: “O Rei Davi”
(1921), “Judith” (1925), “A 
Dança dos Mortos” (1938), 
“Jeanne au Bücher” (1935),

cinco sinfonias, poemas sin
fônicos, quartetos de cordas, 
sonatas e outras.

Honório I

Papa (? — ?, 638). De fa
mília nobre da Campanha, 
foi discípulo de São Gregó- 
rio, o Grande. Foi papa de 
625 a 638. Continuou a obra 
do santo (que fora papa com 
o nome de Gregório VII) 
afirmando a primazia da 
Santa Sé na Sicília, Épiro, 
Espanha e desenvolvendo a 
missão da Inglaterra (enviou 
o pálio para Honório de Can- 
tuária e para São Paulino 
de York). Pôs fim ao cisma 
de Aquiléia, mas, enganado 
pelo patriarca Sérgio de 
Constantinopla, tomou uma 
posição perigosa em querelas 
teológicas (cerca de 634), o 
que motivou sua anatemati- 
zação póstuma pelo concílio 
de Constantinopla (em 681). 
A atitude de Honório I foi 
freqüentemente evocada pe
los adversários da infalibili
dade pontifícia.

Honório III

Papa (Roma, ? — id., 1227). 
Eleito como sucessor de Ino- 
cêncio III a 18 de julho de 
1216, coroou Frederico II 
imperador da Alemanha, com 
a condição de que empreen
desse uma cruzada (22 de 
novembro de 1220). Teve 
papel importante nos negó
cios europeus — como árbi
tro na disputa entre o rei da 
França Filipe II e Jacques 
de Aragão; apoiando Eduar
do III da Inglaterra contra 
os barões; e coroando Pierre 
de Courtenay imperador la
tino de Constantinopla. O 
destaque religioso de seu 
pontificado foi a aprovação 
de novas ordens mendicantes 
(dominicanos, franciscanos e 
carmelitas) e a publicação de 
uma coleção de decretos 
(“Compilato Quinta”).

Honório (Flávio)

Primeiro imperador romano 
do Ocidente (Constantinopla, 
384 — Ravena, 423). Tinha 
somente onze anos quando 
da morte de seu pai, Teo- 
dósio I. O império romano 
foi então dividido e Honório 
recebeu o Ocidente, enquan
to Arcádio, seu irmão mais 
velho, reinava no Oriente, 
mas os dois foram submeti
dos à tutela dos chefes mer
cenários de seus exércitos. 
Honório deixou inicialmente 
o governo ao vândalo Estili- 
cão, hábil general que soube 
retardar por algum tempo a

invasão dos bárbaros. Mas 
Honório, influenciado por 
intrigantes, terminou por con
denar Estilicão à morte 
(agosto de 408). Pouco de
pois, Alarico, rei dos visigo- 
dos, apoderou-se de Roma e 
a pilhou (410). No mesmo 
ano a autoridade imperial 
pareceu prestes a ser resta
belecida, graças à morte de 
Alarico e à ação enérgica 
de Constâncio, o novo gene
ralíssimo e depois co-impe- 
rador com Honório. Mas a 
morte de Constâncio, em se
tembro de 421, deixou Ho
nório impotente diante das 
novas invasões bárbaras.

Hooft (Pieter 
Corneliszoon)

Escritor holandês (Amster- 
dam, 1581 — Haia, 1647). 
Recebeu cuidadosa educação. 
Viajou com seu pai, burgo- 
mestre de Amsterdam, para 
a França e a Itália (1598/ 
1601), passando uma longa 
temporada em Florença e 
Veneza. De volta à terra 
natal, estudou direito e, em 
1609, foi nomeado governa
dor de Muiden (perto de 
Amsterdam), podendo então 
dedicar-se à literatura (em 
seu castelo, reunia os ho
mens mais cultos da região). 
Como lírico, foi influenciado 
especialmente por Petrarca 
(do qual traduziu inúmeros 
sonetos) — a tal ponto que 
recebeu o cognome de “Pe
trarca do Norte”. Escreveu 
também tragédias: “Aquiles e 
Polixena” e especialmente 
“Geeraerdt van Velzen”. Tor
naram-se famosas a peça pas
toril “Granida” (1605) e a 
comédia (inspirada no latino 
Plauto) “Warenar” (1616). 
Escreveu também “História 
da Holanda”, obra que se 
tornou clássica.

Hooke (Robert)

Cientista inglês (Freshwater, 
ilha de Wight, 1635 — Lon
dres, 1703). Ao terminar seus 
estudos no Westminster Col- 
lege, obteve um lugar no 
coro da Christ Church em 
Oxford, tornando-se poste
riormente assistente do cien
tista e filósofo Robert Boyle. 
Em 1662 foi nomeado cura
dor da recém-fundada Royal 
Society. Foi professor de 
geologia do Gresham Col- 
lege, fazendo também obser
vações astronômicas. Em 
1677 tornou-se um dos se
cretários da Royal Society. 
Em sua “Micrografia” (1665) 
apresentou uma teoria ondu
latória da luz, na qual com
parou a difusão das vibra-



ções de luz às das ondas na 
água. Sugeriu (1672) que as 
vibrações luminosas pode
riam ser perpendiculares à 
direção da propagação. Inves
tigou as cores de membranas 
e de finas lâminas de mica, 
estabelecendo a variação das 
formas da luz com a espes
sura das lâminas. Mas essa 
teoria das cores era inade
quada, pois baseava-se apenas 
em duas cores, vermelho e 
azul. Em sua “Tentativa de 
Provar o Movimento da 
Terra” (1674), apresentou a 
teoria do movimento plane
tário baseada no princípio 
de inércia e equilíbrio entre 
uma força centrífuga externa 
e uma atração gravitacional 
interna ao Sol. Em 1679, 
numa carta para Newton, 
sugeriu finalmente que esta 
atração variaria. inversamen
te ao quadrado da distância 
do Sol. A teoria de Hooke 
era qualitativamente certa, 
mas lhe faltavam as ferra
mentas matemáticas exatas. 
Praticamente não teve rival, 
no século XVII, como inven
tor e desenhista de instru
mentos científicos. Inventou, 
por exemplo, o controle de 
molas da roda de balança 
nos relógios; o microscópio 
composto; uma roda barô
metro e a “junta de Hooke”. 
Contribuiu também com 
instrumentos astronômicos, 
construiu o primeiro telescó
pio refletidor, observou as 
rotações de Marte e notou 
um dos primeiros exemplos 
de estrela dupla. Hooke foi 
um dos mais versáteis e bri
lhantes cientistas ingleses do 
século XVII, depois de New
ton, e quem mais contribuiu, 
naquele século, para a trans
formação da Royal Society
— um grupo de cientistas 
virtuosos — em um corpo 
profissional de cientistas.

Hooker (Richard)

Escritor inglês (Heavitree, 
perto de Exeter, 1553 — 
Bishopsbourne, 1600). Estu
dou no Corpus Christi Col- 
lege, em Oxford. Enquanto 
reitor em Boscombe, escre
veu quatro dos “Oito Livros 
das Leis de Política Eclesiás
tica” (publicados em 1593; 
os últimos dois livros, con
tudo, são atribuídos a outros 
autores). Dois anos depois 
obteve a reitoria de Bishops
bourne, perto de Cantuária, 
onde completou o quinto 
livro em 1597. O sexto livro 
foi perdido. A obra de 
Hooker, que expressa seu 
respeito pela razão e pela 
liberdade, e sua vasta cultura 
(especialmente em literatura

patrística), foi uma resposta 
aos ataques dos presbiteria
nos e anglicanos. Seu interes
se teológico está no reco
nhecimento da grandeza de 
Calvino e também na fra
queza e nos perigos do mo
vimento puritano. Èle achava 
que a Bíblia nunca fora es
crita para regular o governo 
ou qualquer coisa que esti
vesse fora da Igreja e do 
culto.

Hoover (Herbert Clark)

Político americano (West 
Branch, Iowa, 1874 — Nova 
York, 1964). Engenheiro de 
minas, dirigiu durante a Pri
meira Guerra Mundial (e de
pois dela) a obra de ajuda 
alimentar às populações das 
nações européias envolvidas 
na guerra. Foi também dire
tor geral dos víveres para os 
Estados Unidos, em 1917. 
Ministro do Comércio (1921/ 
28), foi eleito em 1928 (co
mo candidato republicano) à 
presidência dos Estados Uni
dos. Símbolo da era da 
prosperidade, foi surpreendi
do pela crise da bolsa de 
1929 e só ^muito tarde to
mou consciência dos efeitos 
que a crise iria provocar 
sobre a economia e a vida 
cotidiana americana. Esfor
çou-se em remediar a situa
ção, criando o Federal Farm 
Board (1930), destinado a 
adiantar dinheiro às associa
ções cooperativas agrícolas. 
Fundou também a Recons- 
truction Finance Corporation 
(1931), cujos empréstimos aos 
bancos não impediram o de
senvolvimento do pânico mo
netário. No plano da política 
estrangeira, sua administra
ção foi marcada pela con
ferência de Londres para a 
limitação do armamento
(1930) e pela moratória 
Hoover (1931), destinada a 
aliviar economicamente a 
Alemanha. (Foi a última eta
pa para a liquidação defini

tiva do problema das repa
rações.) A crise americana 
continuou a agravar-se, e 
Hoover foi vencido nas elei
ções presidenciais de novem
bro de 1932 pelo democrata
F. D. Roosevelt, que deveria 
pôr em ação o “New Deal”. 
A seguir, Hoover dirigiu a 
ajuda americana à China 
(1937) e a organização de 
socorro aos países subali
mentados da Europa e Ásia 
(1945). Presidiu também a 
comissão Hoover (1947/49), 
encarregada de uma reforma 
da administração americana. 
Em 1919, fundou (na Cali
fórnia) a Universidade Stan- 
ford e a Biblioteca Hoover 
sobre a Guerra (material de 
primeira classe para a histó
ria das duas guerras mundiais 
e da época contemporânea).

Hoover (John Edgar)

Diretor do Federal Bureau 
of Investigations (Washing
ton, 1895 — id. 1972). A 
rígida disciplina luterana em 
que foi educado marcaria a 
personalidade de Hoover tan
to quanto a capacidade de 
compensar sua constituição 
franzina. Em 1917, já forma
do em direito, foi escriturá
rio do Departamento de 
Justiça. Dois anos depois, 
nomearam-no para o coman
do do GID (Divisão Geral 
de Inteligência): devia apurar 
as atividades de grupos sub
versivos no país. Em 1924, 
quando da fundação do FBI, 
foi nomeado seu diretor. 
Aceitou o cargo com a con
dição que lhe dessem carta 
branca na escolha de seus 
colaboradores. Dominante e 
autoritário, seus métodos fi
zeram dele o mais famoso 
policial do século XX. Para
lelamente, o FBI (com o 
qual, ironizava-se, Hoover 
havia casado) tornou-se a 
mais respeitada máquina de 
investigações do mundo. Já 
a partir de 1930, Hoover 
começaria a forjar sua fama 
de guardião dos valores da 
sociedade americana: a Lei 
Seca, e depois a depressão, 
causaram uma crescente onda 
de criminalidade. Hoover, 
então, lançou seus “G men” 
(“G” de “government”: go
verno) ao combate, e “gangs- 
ters” famosos foram mortos 
ou presos: John Dillinger, 
“Baby Face” Nelson e ou
tros. A captura do raptor 
do filho do milionário Lind- 
bergh aumentou a popula
ridade de Hoover. Com o 
advento da Segunda Guerra 
Mundial, o FBI, encarregado 
de capturar espiões, iniciou 
um crescimento que jamais

Homero — 
Hoover, John Edgar



se interrompeu — e Hoover 
foi mais respeitado e temido 
que qualquer político de seu 
país. Sete presidentes não o 
destituíram de seu cargo. 
Porém, nos últimos anos de 
sua vida, seu prestígio come
çou a declinar. A própria 
imprensa americana achava 
que o FBI, excessivamente 
ligado às virtudes e aos de
feitos de Hoover, acabara 
envelhecendo com ele. Por 
outro lado, confundindo-se 
com a organização, o ex-me
nino franzino tornara-se um 
gigante inatacável e imbatí- 
vel. Acusavam-no de usar o 
FBI para promover-se, de 
tentar transformá-lo numa 
organização de, tipo totalitá
rio, de falsificar e exagerar 
estatísticas, etc. Mas, antes 
que qualquer intervenção ou 
mudança fosse feita, Hoover 
morreu.

Hopkins (Sir Frederick 
Gowland)

Bioquímico inglês (Eastbour
ne, Sussex, 1861 — Cam
bridge, 1947). Após trabalhar 
durante três anos para um 
analista consultor em Lon
dres, foi assistente analítico 
do Guy’s Hospital (enquanto 
estudava química na Univer
sidade de Londres). Seguiu 
depois o curso de medicina, 
e, em 1898, tornou-se profes
sor de química fisiológica em 
Cambridge, onde ficou o 
resto de sua vida, tornando- 
se professor de bioquímica 
em 1914 e aposentando-se em 
1943. Sua primeira publica
ção foi uma nota (em 1878) 
num periódico etimológico. 
Começou a estudar a pig
mentação das asas das bor
boletas, que acreditava estar 
quimicamente relacionada ao 
ácido úrico, intuição esta que 
por muitos anos não foi con
firmada. Sobressaiu-se em 
pouco tempo em Cambridge, 
por ter imaginado uma ma
neira de obter proteínas cris
talinas e por seu trabalho 
(com Morley Fletcher) sobre 
a química da contração dos 
músculos. Identificou o áci
do glioxílico como impureza 
comercial de ácido acético, e 
isolou o aminoácido tripto- 
fano. Em 1906, seus estudos 
sobre as relações entre cres
cimento e dieta levaram 
Hopkins ao conceito dos 
“fatores essenciais na ali
mentação” (hoje chamados 
vitaminas). Tentativas de 
isolar essas substâncias foram 
infrutíferas, levando-o a uma 
crise nervosa em 1910. Por 
seus trabalhos no desenvol
vimento do conceito de vita
minas, Hopkins (juntamente

com C. Eijkman) recebeu o 
prêmio Nobel de fisiologia e 
medicina, em 1929. Depois da 
Primeira Guerra Mundial, 
Hopkins descobriu a “gluta- 
tion” (substância importan
tíssima como transferidora 
de hidrogênio nas oxidações 
biológicas). Talvez a maior 
contribuição de Hopkins à 
bioquímica tenha sido sua 
insistência em mostrar que os 
problemas biológicos - podiam 
ser resolvidos em termos 
químicos, contra as idéias 
vitalísticas muito em moda 
quando começou suas pes
quisas. Foi presidente da 
Royal Society (1930), sagrou- 
se cavalheiro em 1925 e re
cebeu a Ordem do Mérito em 
1935.

Hopper (Edward)

V. Hopper, Enciclopédia 
Abril (vol. VI).

Horácio (Quinto Horácio 
Flacco)

V. Horácio, Enciclopédia 
Abril (vol. VI).

Hortênsia (Hortense 
Eugénie de Beauharnais, 

dita a Rainha)
Rainha da Holanda (Paris, 
1783 — Arenenberg, Turgó- 
via, 1837). Filha do General 
Alexandre de Beauharnais e 
de Josefina Tascher de la 
Pagerie, foi criada num pen
sionato de Paris. Bonita e 
inteligente, tornou-se (após 
o casamento de sua mãe com 
Napoleão Bonaparte) uma 
das mais notáveis adolescen
tes da corte consular. Em 
1802, Napoleão forçou-a a 
casar-se com seu irmão, Luís 
Bonaparte. Tendo se tornado 
rainha da Holanda em 1806, 
por esse casamento, mudou- 
se com repugnância para seu 
reino. Sua conduta frívola 
divertiu as crônicas e ela 
teve ligações com diversos 
jovens oficiais holandeses. 
Após a abdicação de Luís 
(1810), viveu separada do 
marido e estabeleceu-se em 
Paris, onde mantinha um dos 
salões mais brilhantes da 
época imperial. Ficou em 
Paris durante a primeira 
Restauração e Luís XVIII 
fê-la duquesa de Saint-Leu. 
Acusada de ter preparado a 
volta de Napoleão I, teve de 
deixar a França em 1815. 
Dois anos depois, comprou 
o castelo de Arenenberg, às 
margens do lago de Constan- 
ça. Com Luís, teve os filhos 
Napoleão Carlos, Napoleão 
Luís e Carlos Luís Napoleão 
(o futuro Napoleão III).

Horthy de Nagybanya 
(Miklos ou Nicolas)

Almirante e político húngaro 
(Kenderes, 1868 — Estoril, 
Portugal, 1957). De antiga 
família de magnatas calvinis- 
tas, foi aluno da Academia 
Imperial de Marinha em Fiu- 
me; em 1886, tornou-se ofi
cial da Marinha austro-hún- 
gara. Ajudante de campo do 
Imperador Francisco José
(1909), participou das opera
ções navais do Adriático 
durante a Primeira Guerra 
Mundial. Sua brilhante con
duta na batalha de Otrante 
(maio de 1917) deu-lhe muita 
popularidade. Em 1918 foi 
promovido a contra-almiran
te; foi o último comandante- 
em-chefe da Marinha austro* 
húngara. Retornando para a 
Hungria (1919), participou, 
com o ministro da Guerra, 
do governo de Szeged (que 
se opunha ao regime comu
nista de Béla Kun). Tomou 
depois o comando do exér
cito contra-revolucionário que 
fez sua entrada em Bu- 
dapest a 16 de novembro 
de 1919. Nomeado pela As
sembléia Nacional regente da 
Hungria (20 de março de
1920), opôs-se por duas vezes 
(março e outubro de 1921) 
às tentativas do ex-imperador 
Carlos I (na Hungria, Car
los IV) de retomar o poder 
na Hungria. Horthy governou 
inicialmente como chefe de 
Estado constitucional, mas, 
a partir de 1931, foi um di
tador, possuindo o direito de 
veto sobre todas as medidas 
votadas 'pelo Parlamento. 
Com sua aproximação à 
Itália fascista (desde 1927) 
e depois à Alemanha hitleris- 
ta, a Hungria recebeu apre
ciáveis aumentos territoriais 
(que apagavam, em parte, o 
Tratado de Trianon). Mas 
isso acabou lançando o país 
na guerra contra a Rússia 
(junho de 1941). Aristocrata 
conservador, Horthy tinha 
poucas simpatias pelo regime 
nacional-socialista, mas teve 
de aceitar a ocupação da 
Hungria pela Wehrmacht 
(março de 1944). A aproxi
mação dos exércitos soviéti
cos incitou-o a procurar um 
armistício mas, surpreendido 
pelos alemães, foi preso por 
Skorzeny, um dos chefes da 
SS, e deportado para a Ale
manha (em 17 de outubro 
de 1944). Libertado no Tirol 
por tropas norte-americanas 
em maio de 1945, foi-lhe 
permitido ir para o Estoril, 
em Portugal. Lá redigiu suas 
memórias: “Uma Vida para 
a Hungria” (publicadas em 
1953).
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Houdon (Jean-Antoine)

Escultor francês (Versalhes, 
1741 — Paris, 1828). Desde 
os nove anos de idade já 
esculpia. Muito jovem ainda, 
foi aceito no atelier de Mi- 
chelange Slodtz, e em 1761 
recebeu o prêmio de Roma. 
Passou na Itália alguns dç>s 
anos mais fecundos de sua 
carreira (1764/68), dedican
do-se ao estudo da anatomia 
e da arte clássica. O resulta
do de seus trabalhos de mor
fologia está em seu “Ecor- 
ché” (manequim de homem 
sem pele, que mostra arti
culações, músculos, veias e 
artérias). Esse estudo para 
uma estátua de São João 
Batista tornou-se tão conhe
cido que passou a ser usado 
por muitas academias, esco
las públicas e particulares. 
Durante sua estada em Ro
ma, esculpiu um “São Bru
no” (1767), que lhe valeu a 
admiração do papa. De vol
ta a Paris, procurou formar 
sua clientela. Logo conseguiu 
encomendas do duque de Sa- 
xe-Gotha (1773), a quem fo
ra recomendado por Dide- 
rot. Para os jardins de 
Gotha, Houdon executou, 
reíamando um tema que tra
tara em 1776 (Museu de 
Tour), a famosa “Diana” de 
mármore (1780), expressão 
pura do estilo Luís XVI. 
Para o palácio de M. de 
Saint-Waast, administrador 
dos Domínios, executou “O 
Inverno” (1783) e “O Verão” 
(representados por duas jo
vens). Sua obra era essen
cialmente a de um retratis
ta e, depois de Houdon, a 
estatuária conservaria o rea
lismo das formas. Técnico 
admirável, ele media seus 
modelos com tanta exatidão 
que o cadáver de Paul Jones 
(fundador da Marinha ame
ricana) pôde ser identificado 
pelo busto executado pelo 
artista (1781): a estátua re
produzia as medidas do mo
delo com, no máximo, 1 mi
límetro de diferença. Com 
igual esmero foram retrata
dos o “Marques de Méja- 
nes”, “Mirabeau”, a “Con
dessa de Sabran” e “Sophie 
Arnould”. Houdon triunfou 
também nos bustos de artis
tas e intelectuais. Estando 
com Voltaire pouco antes de 
sua morte, esculpiu-o em 
1778; no ano seguinte, termi
nava seu “J. J. Rousseau”, 
tendo reconstituído as feições 
do filósofo a partir da más
cara mortuária que o mar
quês de Girardin havia man
dado moldar no cadáver. A 
amizade de Benjamin Fran- 
klin, cujo busto fizera em 
1779, valeu-lhe a encomenda

da estátua de Washington 
para o Estado de Virgínia, 
para onde foi em 1786. É 
considerado o escultor fran
cês mais célebre do século
XVIII.

Housman (Alfred Edward)

Poeta inglês (Bromsgrove, 
Shrospshire, 1859 — Cambrid- 
ge, 1936). Em suas obras lí
ricas aliou a pureza clássica 
a uma inspiração romântica, 
triste e quase fatalista. Tra
balhou por dez anos no es
critório de brevés britânicos. 
A seguir, foi professor de la
tim na University College, em 
Londres, passando depois pa
ra a Universidade de Cam- 
bridge. Publicou uma monu
mental edição de Manílio e 
textos críticos de Juvenal e 
de Lucain. Sua primeira co
letânea de versos tornou-o fa
moso: “Um Garoto do 
Shrospshire” (1896), inspirado 
em sua infância. Escreveu 
também “Últimos Poemas”
(1922), “Ainda alguns Poe
mas”, publicados postuma
mente, e dois ensaios, dos 
quais o mais interessante e 
discutido foi “O Nome e a 
Natureza da Poesia” (1933).

Houston (Samuel)

General e político norte-ame
ricano (perto de Lexington, 
Virgínia, 1793 — Huntsville,

Texas, 1863). Depois da pro
clamação da independência 
do Texas (1833), venceu e 
capturou o presidente mexi
cano Antonio Lopez de San
ta Anna, na batalha de San 
Jacinto (21 de abril de 1863). 
Foi o primeiro presidente da 
República do Texas (1836/38 
e 1841/44). Depois represen
tou esse Estado no Senado 
federal (1846/59) e foi go
vernador do Texas (1859/61). 
Recusando-se a participar do 
movimento sulista, retirou-se 
da vida política. Em sua 
honra, foi fundada em 1836 
a cidade de Houston.

Howells (William Dean)

Escritor norte-americano 
(Martin’s Ferry, Ohio, 1837
— Nova York, 1920). Filho 
de um tipógrafo, aos doze 
anos já conhecia bem a pro
fissão. Mas não se contentou 
com ela: aprendeu sozinho 
grego, latim, francês, espa
nhol e alemão. Aos dezenove 
anos trabalhou como jorna
lista na capital de seu Esta
do, onde entrou em contato 
com diversas sociedades fe
mininas — que posteriormen
te constituiriam a maior par
te de seu público. Escreveu 
então poesias no estilo de 
Longfellow, Tennyson e ou
tros, indo para Nova Ingla
terra (então a Meca das le
tras americanas), onde escre
veu “Amigos e Conhecimen
tos Literários” (1900). Mu- 
dou-se depois para Boston. 
Recebeu a encomenda de es
crever uma biografia de Lin
coln. Aos 23 anos, foi no
meado cônsul em Veneza; fi
cou na Itália durante cinco 
anos, estudando as literaturas 
inglesa e italiana, e escre
vendo ensaios de viagem: “A 
Vida Veneziana” (1866), “Via
gens na Itália” (1867). De 
regresso a Nova York, traba
lhou como jornalista inde
pendente, transferindo-se de
pois para Boston, onde foi 
sucessivamente subdiretor e 
diretor da “Atlantic Montn- 
ly”, uma das revistas mais 
importantes da época. Sob a 
sua direção, até 1881, os jo
vens escritores foram favo
recidos, especialmente Henry 
James e Mark Twain, a quem 
celebraria mais tarde em seu 
livro “Meu Mark Twain”
(1910). Dedicou-se então ao 
romance e escreveu “Um Co
nhecimento Fortuito”, que é 
uma das mais notáveis inter
pretações dos costumes e da 
maneira de viver da classe 
média americana. Seguiram- 
se “A Conclusão Omitida”, 
“A Dama de Aroosostook”, 
“Terra não Descoberta” e “O 
Verão de Saint-Martin”. Em

Hopkins, Sir Frederick 
Gowland —  
Howells, William Dean



“Um Caso Moderno” (1882), 
discute os princípios funda
mentais da moral, tema que 
retomaria em sua obra-pri
ma, “A Fortuna de Silas La- 
pham” (1885). A partir des
sa época, ele já se demons
tra influenciado pelo Realis
mo, que chegara à Europa 
com as obras de Tolstói, e 
pelo socialismo nascente. A 
esta fase pertence “As Di
ficuldades dos Recém-Chega
dos” (1890), estudo panorâ
mico que abarca todas as 
classes sociais. Foi, em 1909, 
o primeiro presidente da 
Academia Americana de Le
tras e Artes.

Hudson (Henry)

Navegador inglês (?, c. 1550
— ?, 1611?). Subvencionado 
por mercadores ingleses, em
preendeu em 1608 e 1609 
duas expedições nos mares 
árticos para descobrir uma 
passagem para-a China, pelo 
nordeste, ao norte da Ásia, 
ou pelo noroeste. Ainda em 
1609, renovou a tentativa 
(desta vez por conta da Com
panhia Holandesa das índias) 
e descobriu, na América do 
Norte, o rio que recebeu seu 
nome. Durante uma quarta 
expedição, em 1610, reconhe
ceu o estreito e a baía aos 
quais seu nome também está 
ligado. Mas, no caminho de 
volta, faltaram os víveres e 
a tripulação se revoltou: 
Hudson foi deposto com seu 
filho e alguns marinheiros 
numa chalupa e abandonado 
(1611). Não se soube nunca 
o que lhe aconteceu. Tinha 
redigido relações de suas 
viagens, que foram editadas 
em Londres (1860).

Hugo I, Capeto

Rei da França (?, c. 941 — 
Les Juifs, perto de Chartres, 
996). Filho mais velho de 
Hugo, o Grande, herdou o 
ducado da França (956), en

quanto seus irmãos Oto e 
Henrique sucederam-se no 
ducado de Borgonha. Ambi
cionava o trono francês, mas 
foi inicialmente contido pelo 
brilhante reerguimento feito 
pela dinastia carolíngia du
rante o reinado de Lotário 
(954/86) e de seu filho Luís
V (986/87). Tendo se casado, 
em 970, com uma carolíngia 
(Adelaide de Poitou), Hugo 
Capeto, na * eleição de 987, 
beneficiou-se do apoio do 
arcebispo de Reims, Adalbé- 
ron, e de seu secretário, Ger- 
bert. Estes, para agradar ao 
imperador germânico, Oto II, 
negaram a sucessão a Car
los, duque de Basse-Lorraine 
e tio do último carolíngio. 
A proçlamação de Hugo Ca
peto como rei marcou o iní
cio da dinastia capetíngia
(987), que começou com um 
reinado sem ostentação nem 
escândalos. Para lutar con
tra Carlos de Lorraine — 
proclamado rei em Laon
(988) —, Hugo, que só pos
suía um pequeno domínio 
em Ile-de-France, foi obriga
do a fazer diversas conces
sões ao clero. Assim, o bis
po Adalbéron de Laon en
tregou-lhe seu competidor 
(vítima de uma traição), que 
foi aprisionado em Orleans 
(991). Para assegurar a con
tinuação da dinastia, Hugo 
Capeto regulamentou a he
rança real, fazendo sagrar, 
enquanto ainda vivo, seu fi
lho Roberto, que o sucedeu.

Hugo, o Grande (ou o 
Branco, ou o Abade)

Conde de Paris e duque de 
França (? — ?, 956). Filho 
de Roberto, conde de Paris, 
que disputara a Coroa a Car
los, o Simples. Sem mostrar 
nenhuma pretensão ao título 
real, dedicou-se a fazer com 
que os reis dependessem de 
sua proteção. Assim, pôde 
aumentar o patrimônio dei
xado por seu pai. Após a ba
talha de Soissons, onde Ro
berto encontrou a morte 
(923), Hugo fez com que seu 
cunhado (Raul, duque de 
Borgonha) fosse nomeado rei 
e, quando da morte deste 
(em 936), arranjou a eleição 
do jovem carolíngio Luís IV 
d’Outremer, do qual pensava 
ser facilmente o poderoso 
protetor. Recebeu de Luís 
IV o título vago de duque 
de França, o que realçou o 
prestígio de sua casa e fez 
de Hugo uma espécie de vi
ce-rei. Mas, surpreendido pe
la energia de Luís IV, opôs- 
se a todas as veleidades de 
restauração da autoridade 
real, exigiu uma parte do du

cado de Borgonha (938) e 
procurou a aliança com o 
imperador alemão Oto I, ao 
qual rendeu homenagens em 
940. Teve, porém, de subme
ter-se ao rei da França (942), 
embora tenha causado pro
blemas em Vermandois e na 
Normandia (943). Tendo Luís 
IV caído em mãos dos nor- 
mandos, Hugo fez com que 
fosse devolvido, mas só lhe 
deu liberdade em troca de 
Laon, última possessão caro
língia na França (945). Quan
do da morte de Luís IV, em 
954, ele resistiu uma terceira 
vez à tentação de subir ao 
trono: deixou eleger Lotário, 
o filho de Luís, mas fez com 
que lhe fosse entregue a su- 
serania do ducado de Aqui- 
tânia e o resto da Borgonha 
(956). Cognominado “faze
dor de reis”, pode ser consi
derado o verdadeiro funda
dor da dinastia capetíngia, 
iniciada com seu filho mais 
velho, Hugo Capeto. Foi cha
mado de “Branco” devido à 
sua tez pálida e de “Abade” 
pelos inúmeros mosteiros dos 
quais foi abade leigo.

Hugo (Victor Marie)

V. Hugo, Victor, Enciclo
pédia Abril (vol. VI).

Humberto I

Segundo rei da Itália (Turim, 
1844 — Monza, 1900). Filho 
de Vitório Emanuel II e de 
Maria Adelaide de Haugs- 
burgo-Lorena. Foi condeco
rado com uma medalha de 
ouro pelas ações que desem
penhou em 1866, como co
mandante da 16.a Divisão, na 
batalha de Custoza. Subiu ao 
trono a 4 de janeiro de 1878, 
quando da morte de seu pai. 
Seu poder levou-o, às vezes, 
a interferir em assuntos poli- c 
ticos não incluídos na consti- 
tucional-parlamentar. Porém, 
o apoio que demonstrou, em 
casos de catástrofes nacionais 
(inundações no Veneto, em 
1882; terremoto de Casamic- 
ciola, em 1883; e cólera de 
Nápoles, em 1884), e o fas
cínio de sua segunda esposa, 
Margarida de Savóia-Genova 
(com quem se casou em 
1869), valeram-lhe o cogno
me de “bom”. Tendo se com
prometido com o governo 
reacionário de Pelloux, foi 
assassinado em Monza pelo 
anarquista Bresci.

Houmboldt (Friedrich 
Heinrich Alexander, barão 

de)

Naturalista alemão (Berlim,
1769 — id., 1859). Formado



em Ciências Administrativas 
pela Universidade de Franc- 
fort-sobre-o-Meno, estudou 
depois na Academia de Co
mércio de Hamburgo e em 
seguida na Escola de Minas 
de Friburgo. Nomeado chefe 
da Administração de Minas 
do Estado, sobressaiu-se nes
se cargo. Data dessa época 
sua primeira descoberta cien
tífica, ao observar que os 
liquens e musgos, plantas 
verdes, continuavam a man
ter a clorofila debaixo da 
terra: deduziu que o oxigê
nio, sob certas circunstâncias, 
pode produzir clorofila. 
Estudou também *os efeitos 
da eletricidade sobre os ner
vos dos animais e de se
res humanos, sendo consi
derado um dos precursores 
da moderna terapêutica elé
trica. Encorajado por um 
amigo, o naturalista J. G. A. 
Forster, Humboldt excursio- 
nou por diversas partes da 
Europa. Com outro amigo, 
o botânico Aimé Bonpland, 
viajou para a América espa
nhola. Seguiram numa fra
gata equipada com atualizada 
aparelhagem científica. A ca
minho, pesquisaram a geolo
gia e botânica das ilhas 
Canárias. Na América, fize
ram inúmeras expedições e 
explorações, retornando cinco 
anos depois à Europa com 
imensa coleção de espécimes 
(mais de 60 000 plantas, den
tre as quais 6 300 novos es
pécimes). Suas viagens in
cluíram o Orenoco, Cuba, 
Quito, Lima, a foz do Ama
zonas, Cartagena, Bogotá e 
o México, Filadélfia e 
Washington. Os levantamen
tos, os mapas, a coleta de 
material geológico, zoológico 
e botânico, e o estudo da 
economia dos lugares e dos 
habitantes dos países que 
atravessaram foi na realidade 
o maior trabalho feito até 
então por naturalistas. Na 
Europa, Humboldt começou 
a redigir os resultados da 
pesquisa. Depois de diversos 
anos em Berlim, em 1808 
mudou-se para Paris, onde 
esperava terminar seu traba
lho em dois anos; mas levou 
21 anos para completá-lo. 
Os resultados, que ocuparam 
trinta volumes, foram impor
tantíssimos para os campos 
científicos que abrangiam. E 
sua narrativa pessoal, “Rela
ção Histórica”, é um fas
cinante livro de viagem. Foi 
camareiro e depois conse
lheiro de Estado de Frederico 
Guilherme III. Era conheci
do como “democrata pala
ciano”: decretou leis contra 
a escravatura e abolindo dis
criminação contra os judeus. 
Sempre atraído pela ativida

de científica, organizou um 
esquema internacional * de 
observações magnéticas e 
meteorológicas. Em 1829 fez 
longa viagem científica pela 
Rússia e publicou suas obser
vações geológicas e meteoro
lógicas. Em 1845 iniciou a 
obra “Cosmos, Ensaio de 
uma Descrição Física do 
Mundo”, onde descreve e 
ilustra a história e o estado 
físico do mundo, e tenta 
mostrar a unidade entre as 
complexidades da natureza. 
Devido ao imenso desenvol
vimento das ciências espe
cializadas depois de Hum
boldt, o “Cosmos” é consi
derado a última manifesta
ção possível do saber do 
“uomo universale” dos ideais 
da Renascença.

Humboldt (Karl Wilhelm 
von)

Filólogo e crítico literário 
alemão (Potsdam, 1767 — 
castelo de Tegel, perto de 
Berlim, 1835). Irmão de F.

_Alexander von Humboldt.
"Estudou filosofia e direito 

em Frankfurt e Gõttingen. 
Na época da Revolução 
Francesa, foi a Paris para 
assistir de perto aos aconte
cimentos. Às críticas suscita
das por sua opinião sobre a 
constituição revolucionária, 
respondeu com seu “Ensaio 
sobre os Limites da Ação do 
Estado”. Este, publicado pos
tumamente em 1851, seria 
considerado um dos clássicos 
do liberalismo político. Foi 
muito influenciado por Frie- 
drich Heinrich Jacobi. Em 
1797 empreendeu uma longa 
viagpm pela Itália, França e 
Espanha. Estabeleceu-se por 
três anos em Paris, onde co
nheceu Mme. de Stãel e es
creveu “Cartas a Goethe so
bre o Teatro Francês”. De 
1801 a 1808, foi encarrega
do dos negócios do governo 
prussiano com a Santa Sé; 
depois foi ministro da Ins
trução Pública (fundando 
nesta ocasião a Universidade 
de Berlim, 1810). Em Viena, 
de 1810 a 1819, teve papel 
importante no Congresso de

Viena, como embaixador. Mi
nistro do Interior, em 1819, 
foi obrigado a deixar rapi
damente este cargo devido a 
suas idéias liberais, dedican
do-se então exclusivamente a 
suas pesquisas. Interessado 
pelas questões relativas à na
tureza e à origem da lingua
gem, desenvolveu a teoria — 
que teve larga aceitação por 
parte dos românticos — de 
que a linguagem exprime o 
“espírito do povo”. Essa fi
losofia da linguagem como 
expressão do “espírito cole
tivo” estava estreitamente vin
culada à doutrina de um 
“ideal de humanidade”, que 
Humboldt fundamentava, em 
parte, na Antiguidade grega 
clássica (quanto ao caráter 
estético). É considerado um 
dos criadores da lingüística 
moderna. Outras obras de 
Humboldt: “Sobre a Estrutu
ra da Linguagem”, “Ensaio 
sobre ‘Hermann e Dorotéia’ ”, 
“A Tarefa do Historiador”, 
“Pesquisas sobre os Habitan
tes Primitivos da Espanha no 
Meio da Língua Basca”, um 
dicionário basco, “Cartas so
bre as Formas Gramaticais 
em Geral e sobre a Língua 
Chinesa em Particular”.

Hume (David)

V. Hume, Enciclopédia Abril 
(vol. VI).

Hunter (John)

Biólogo e anatomista escocês 
(Long Calderwood, East Kil
bride, Lanarkshire, 1728 — 
Londres, 1793). Irmão mais 
novo do anatomista William 
Hunter, sua educação foi ne
gligenciada. Aos vinte anos 
começou a ajudar o irmão 
em dissecações, em Londres. 
Estudou cirurgia com W. 
Cheselden e Percivall Pott e, 
em 1754, entrou para o St. 
George’s Hospital como alu
no de cirurgia, ajudando 
também seu irmão nas aulas. 
De 1760 a 1763, fez parte da 
equipe de cirurgiões que in
tegrou a expedição para Bel
le -Ue-en-Mer e do exército 
para Portugal. Quando retor
nou, começou a praticar a 
cirurgia e, em 1767, foi elei
to membro da Royal Society. 
Em 1768 tornou-se cirurgião 
do St. George’s Hospital e, 
em 1776, cirurgião-extraordi- 
nário do Rei George III. Seu 
trabalho mais importante re
lacionava-se com anatomia 
comparada e com fisiolo
gia. Estudou também aspec
tos científicos da cirurgia. 
Seu tratado sobre a história 
natural do dente humano 
(1771/78) lançou as bases 
para a anatomia e a patolo-
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gia dentária. Em 1785 de
monstrou experimentalmente 
a circulação colateral e foi 
o primeiro a aplicar esses 
resultados no ligamento de 
uma artéria para aneurisma. 
Demonstrou que a digestão 
não é fermentação nem so
lução química. Em “Obser
vações de Certas Partes da 
Economia Animal” (1786) 
relata experiências sobre a 
produção do calor e os me
canismos de hibernação dos 
animais e a descrição dos 
sacobrônquios dos pássaros. 
De seus trabalhos para a 
Royal Society, um trata da 
dissecação de órgãos elétri
cos em certos peixes. Seu 
último trabalho, publicado 
postumamente, ligava-se ao 
processo de inflamação e aos 
efeitos de ferimentos a bala, 
e incorporava observações e 
experiências feitas durante a 
expedição a Portugal. Ele 
encarava a inflamação cor
retamente, ou seja, como um 
mecanismo defensivo e, em 
segundo lugar, como um pro
cesso de reparação. O mu
seu de Hunter foi uma de 
suas maiores obras. Desde 
cedo, visava à formação de 
uma coleção para ilustrar 
comparativamente a estrutu
ra e a função dos órgãos, 
através do reino animal. 
Com essa finalidade, passava 
diversas horas por dia dis
secando e preparando suas 
exibições. Após sua morte, o 
museu foi comprado pelo 
Estado e entregue ao Royal 
College of Surgeons. Hunter 
morreu devido a uma doen
ça crônica, contraída como 
resultado de uma inoculação 
experimental, que se auto- 
administrou 26 anos antes de 
morrer.

Huss (John)

V. Huss, Enciclopédia Abril 
(vol. VI).

Husserl (Edmund)

V. Husserl, Enciclopédia 
Abril (vol. VI).

Hutcheson (Francis)

Filósofo irlandês (Durmalig, 
Irlanda do Norte, 1694 — 
Glasgow, 1746). Estudou na 
Universidade de Glasgow. 
Entre 1720 e 1727 ensinou 
numa escola presbiteriana de 
Dublin e, a partir de 1727, 
foi professor de filosofia mo
ral na Universidade de Glas
gow. Hutcheson é considera
do um dos principais repre
sentantes da chamada “esco
la do sentido moral”. Segun
do o filósofo, o sentido mo

ral é a fonte da consciência 
moral. Por meio deste sentido, 
podem-se perceber as dife
renças entre as ações moral
mente boas e as ações moral
mente más. Mas o sentido 
moral leva também o ho
mem a aprovar as primeiras. 
Hutcheson freqüentemente 
identifica a bondade à virtu
de. A bondade é uma espé
cie de instinto existente em 
cada homem, que o impele a 
promover o bem dos demais. 
Este bem é muitas vezes com
parado com a “maior feli
cidade”. Hutcheson foi in
fluenciado por Locke: ape
sar do sentido moral ser 
“inato”, a percepção das 
qualidades morais (das “idéias 
morais”) seria adquirida me
diante a experiência, que é 
o exercício do sentido moral 
na realidade. Deixou, entre 
outras, as obras: “Investiga
ção sobre a Origem de Nos
sas Idéias de Beleza e Vir
tude”; “Ensaio sobre a Na
tureza e a Conduta das Pai
xões com Ilustrações sobre o 
Sentido Moral”.

Huxley (Aldous Leonard)

V. Huxley, * Enciclopédia 
Abril (vol. VI).

Huxley (Thomas Henry)

Fisiologista e naturalista in
glês (Esling, Londres, 1825
— Eastbourne, Sussex, 1895). 
Em 1842, obteve uma bolsa 
de estudos para a Escola Mé
dica de Charing Cross, mas 
não chegou a se formar. Em 
1846, entrou para a Marinha 
Real como cirurgião-assisten- 
te. Durante quatro anos via
jou pela Austrália e estreito 
de Torres, estudando a vida 
marinha. Em 1849 publicou 
o trabalho “Sobre a Anato
mia e Afinidades da Famí
lia das Medusas”. No ano 
seguinte obteve uma “fellow- 
ship” para a Royal Socie
ty, na sua volta para a In
glaterra, e, em 1851, uma 
medalha da mesma socieda
de. Permaneceu na Marinha 
até 1854, quando foi chama

do a cumprir seus compro
missos de lente, na Escola 
de Minas, em Londres, e, a 
seguir, como pesquisador de 
geologia. Huxley produziu 
cerca de 150 trabalhos sobre 
os mais diversos assuntos, 
especialmente obras zoológi
cas e paleontológicas, mas 
também geológicas, antropo
lógicas e botânicas. Entre 
1862 e 1884, pertenceu a dez 
“comissões reais” de educa
ção e ensino, tendo exerci
do influência decisiva na 
reorganização dos currículos 
e da administração do ensino 
inglês, em todos os graus. Foi 
secretário (1871/80) e presi
dente (1881/85) da Royal So
ciety. Deixou ainda diversos 
livros de ensaios e inúmeros 
artigos sobre educação, reli
gião, etc. Entre 1854 e 1858, 
Huxley antecipou as conclu
sões de Charles Darwin so
bre a evolução, ao passar do 
estudo da embriologia para 
o dos vertebradps e inverte
brados. Suas idéias foram 
reunidas em 1863 e publica
das sob o título de “O Lugar 
do Homem na Natureza”. 
Mais do que ninguém, lutou 
para derrubar a oposição re
ligiosa e obscurantista à teo
ria da evolução. Cunhou o 
termo filosófico “agnosticis- 
mo”, com o qual pretendia 
definir uma atitude crítica 
que se atinha aos resultados 
de uma pesquisa positiva, re
cusando qualquer formulação 
definitiva sobre a natureza 
última da realidade.

Huygens (Christian)

V. Huygens, Enciclopédia 
Abril (vol. VI)

Huysmans (Charles Marie 
Georges, dito Joris-Kar)

Escritor francês (Paris, 1848
— id., 1907). Suas primeiras 
obras — “O Pratinho de 
Especiarias” (1874), “Mar- 
the, a História de uma Jo
vem” (1876) e “Irmãs Va- 
tard” (1879) — revelaram-no 
como um dos escritores mais 
originais do grupo naturalis
ta. Ligado a Émile Zola, par
ticipou da coletânea “Noita
das de Médan” (1880) com 
a novela “Mochila às Cos
tas”. Crítico de arte, Huys
mans foi um dos primeiros 
a dar valor aos impressionis
tas. Em “Ao Contrário” ma
nifestou suas novas preocu
pações religiosas. Converteu- 
se ao catolicismo, como con
ta em “Em Caminho” (1895), 
e praticou-o intensamente. 
Suas últimas obras revelam 
uma religiosidade sincera e 
ardente, apesar de muito 
estética.


