
Jaceguai (Artur Silveira da 
Mota, barão de)

Almirante e diplomata bra
sileiro (São Paulo, SP, 1843
— Rio de Janeiro, GB, 
1914). Estudou na Acade
mia de Marinha, onde se 
formou com distinção (pro
movido a guarda-marinha), 
em 1860. Dois anos depois, 
já segundo-tenente, lecionou 
história naval e hidrografia 
a guardas-marinhas em via
gem de instrução. Em 1864, 
participou ativamente da 
Campanha Oriental e depois 
da Guerra do Paraguai, atin
gindo o posto de capitão-de- 
mar-e-guerra aos 26 anos 
de idade, caso excepcional 
em todo o mundo. Após a 
guerra, foi comandante da 
fragata “Amazonas” e das 
corvetas “Vidal de Oliveira” 
e “Niterói” (cuidando, nes
sas duas viagens, da instru
ção de guardas-marinhas). 
Chefe-de-divisão em 1879, 
foi como enviado extraordi
nário e ministro plenipoten
ciário à China e ao. Japão, 
para tratar da emigração de 
asiáticos ao Brasil. Em 1884, 
foi nomeado chefe-de-esqua- 
dra (cargo que corresponde 
hoje ao de vice-almirante). 
Três anos depois, foi refor
mado, mas voltou à ativa 
em 1900, por lei especial do 
Congresso, como diretor da 
Escola Naval e Repartição 
da Carta Marítima. Em 1902 
foi promovido a almirante. 
Cinco anos depois foi eleito 
para a Academia Brasileira 
de Letras. Escrevera inúme
ros artigos para jornais e re
vistas, além de diversas obras, 
entre as quais: “O Dever do 
Momento” (1897), “Quatro 
Séculos de Atividade M arí
tima — Portugal e Brasil” 
(juntamente com Vidal de 
Oliveira — 1903), e suas me
mórias em cinco volumes, 
“De Aspirante a Almirante”.

Jackson (Andrew)

Político norte-americano 
(Waxhaw, Carolina, 1767 —

Hermitage, perto de Nash- 
ville, Tennessee, 1845). Já 
aos treze anos participava 
da guerra de independência, 
tendo sido aprisionado pelos 
ingleses. Retornando para a 
vida civil, estudou direito e 
tornou-se magistrado em 
Nashville. Em 1796, partici
pou da comissão encarregada 
de redigir a Constituição do 
Estado do Tennessee, sendo 
sucessivamente representante 
e senador (1797/98), juiz da 
Corte Suprema do Tennes
see (1798/1804) e chefe da 
milícia (a partir de 1802). 
Mantendo forte ódio contra 
os ingleses, participou da 
guerra de 1818, tornando-se 
herói por sua vitória de 
Nova Orleans (8 de janei
ro de 1815). De caráter im
petuoso, violento e mesmo 
brutal, Jackson empreendeu 
em 1818 uma campanha 
contra os índios seminoles 
e tomou Pensacola, na Fló
rida, o que provocou difi
culdades entre os Estados 
Unidos e a Espanha. Mas 
no ano seguinte a Flórida 
foí comprada da Espanha e 
Jackson tornou-se o primei
ro governador do novo Es
tado (1821) e, Hois anos de
pois, foi eleito senador. A 
partir dessa época, tornou-se 
o ídolo do oeste democráti
co. Em 1824 não conseguiu 
eleger-se para a presidência, 
mas quatro anos depois ven
ceu facilmente John Quincy 
Adams, tornando-se o séti
mo presidente do país (1829/ 
37). Sua administração foi 
um marco importante na 
história americana: pela pri
meira vez o poder fugia 
completamente à oligarquia 
do leste e a vida política da 
União entrava numa era em 
que os democratas estavam 
mais fortes do que nunca. 
O partido majoritário tomou 
todos os postos de comando, 
inaugurando o “spoil system” 
(“sistema de despojos”), en
quanto que o poder central 
passava para um pequeno 
grupo de favoritos do presi
dente, sem títulos oficiais, o 
“kitchen system” (“gabinete 
de cozinha”). Fiel às tradi
ções jeffersonianas (e mais 
radical que seu antecessor), 
Jackson fez-se defensor dos 
direitos dos Estados e empre
endeu a luta contra os privi
légios do Banco Nacional, 
símbolo — aos olhos dos 
pioneiros do oeste — do 
poder do capitalismo do les
te. Porém, quando a Caroli- 
na do Sul quis “anular” as 
tarifas alfandegárias de 1832, 
Jackson defendeu energica

mente a autoridade federal. 
Reeleito contra Henry Clay 
em 1832, Jackson fez eleger 
em 1836 seu vice-presidente, 
Van Buren.

Jacob (Max)

Escritor francês (Quimper, 
1876 — campo de concentra
ção de Drancy, 1944). De 
família judaica, tentou a car
reira administrativa em Paris, 
mas acabou trabalhando em 
empregos bem diferentes: foi 
professor de piano, embala- 
dor, empregado do comér
cio, jornalista, crítico de arte, 
pintor, astrólogo e babá. 
Em 1901 foi à exposição que 
o então jovem e desconheci
do pintor Pablo Picasso orga
nizara nas galerias Vollard. 
Ambos viriam a ser grandes 
amigos. Iniciou-se na litera
tura escrevendo alguns livros 
infantis. Estabeleceu sua re
putação em 1909 com a pu
blicação de “Saint M atorel”, 
seguido por “Coletânea de 
Cantos Celtas” , “Obras Bur
lescas e Místicas do Irmão 
Matorel, Morto no Conven
to de Barcelona” (1911), “O 
Cerco de Jerusalém, Drama 
Celeste” (1912) e sobretudo 
“O Copo de Dados” (1917). 
Nos anos seguintes publicou: 
“Fanerógamo” (1918), “Ci- 
nematoma” (1920), “O Rei 
da Beócia” (1921) e “O La
boratório Central” (1921), 
coletânea poética que disputa 
com “O Copo de Dados” o 
título de obra-prima. Sua vi
da sofreu uma reviravolta 
quando, em 1909, teve uma 
visão de Cristo — incidente 
que relataria em “A Defesa 
de Tartufo” (1919). A partir 
desse momento, converteu-se 
ao catolicismo. Recebeu o 
batismo em 1915, tendo Pi
casso como padrinho. Dedi
cou o resto da vida à carida
de e à devoção. Depois de 
um retiro (1921 a 1927) em 
Saint-Benoit-sur-Loire, entre
cortado por viagens, retornou 
a Paris. Desse retiro datam: 
“O Gabinete Negro” (1922), 
“Arte Poética” (1922), “Fi- 
libuth ou o Relógio de Ouro” 
(1922) e “Penitentes em Ves
tes Róseas” (1925). Desgosto
so com a vida parisiense, fez 
um contrato com a Galeria 
Georges Petits (que comprou 
seus guaches) e retornou para 
Saint-Benoit-sur-Loire. Escre
veu ainda “Quadro da Bur
guesia” (1930), “Burgueses 
da França e de Outros Luga
res” (1932), “Rivage” (1931) 
e “Baladas”. Com a guerra, 
seu misticismo tornou-se mais 
ardente, mas, devido a sua



origem judaica, foi preso pela 
Gestapo, levado à prisão de 
Orleans (24 de fevereiro de 
1944) e, três dias depois, 
transferido para o campo de 
concentração de Drancy, 
onde morreu.

Jacobi (Friedrich 
Heiiirich)

Filósofo alemão (Diisseldorf, 
1743 — Munique, 1819). De
pois de trabalhar como co
merciante e conselheiro das 
finanças dos ducados de 
Berg e de Juliers, dedicou-se 
à filosofia e tornou-se pre
sidente da Academia de Ciên
cias da Baviera (1807/13). 
Em sua casa de campo em 
Pempelfort, perto de Diis
seldorf, recebia a elite da 
Alemanha intelectual de sua 
época. ' Ligou-se especial
mente a Johann G. Herder, 
Johann G. Hamann e Goe- 
the. Discípulo de Rousseau, 
Jacobi combateu vivamente 
os herdeiros idealistas de 
Kant, particularmente Fich- 
te e Schelling. O ponto cen
tral da filosofia de Jacobi 
é a necessidade de ir além 
do conhecimento demonstrá
vel, além do saber intelectual
— do qual a corrente de 
Spinoza seria a expressão 
mais rigorosa e mais sólida 
—, para chegar a um conhe
cimento imediato do abso
luto. Cheio de desconfiança 
em relação ao pensamento 
conceituai, opunha a este a 
primazia da crença e do 
sentimento. Mas para ele a 
fé não equivale necessaria
mente à crença em realidades 
transcendentes ou ocultas; 
trata-se de certezas imedia
tas, tais como a da exis
tência de nosso ser e a de 
outros seres, certezas que 
fundamentariam o pensa
mento discursivo, Algumas 
de suas obras são: “ David 
Hume e a Fé, ou O Idea
lismo e o Realismo” (1779) 
e “Das Coisas Divinas e 
Sua Revelação” (1811).

Jacopo delia Quercia

Escultor italiano (Siena, c. 
1374 — Bolonha ou Siena, 
1438). Filho de Piero di 
Angelo — escultor em ma
deira e ourives sienense —, 
Jacopo é mencionado pela 
primeira vez em 1401, ao 
participar, com mais seis 
artistas, do concurso orga
nizado para a segunda por
ta do batistério de Florença. 
Data de 1406 seu túmulo 
de liaria dei Caretto, para o 
Duomo de Lucas, e também

uma “Virgem com o Meni
no” para o Duomo de Fer
rara. Ao ano seguinte per
tence o plano da Fonte de 
Gaia, em Siena, que só se
ria executada em 1414/19. 
Em fins de 1416, Jacopo 
delia Quercia inicia o túmu
lo e o altar da Capela Tren- 
ta em San Frediano di Luca, 
que terminària em 1422. A 
partir de 1417, eíe trabalhou 
(juntamente com Ghiberti e 
Donatello) nas fontes do 
batistério da Catedral de Sie
na: dos seis relevos em bron
ze destinados a decorar a 
pia, destaca-se o de “Zaca
rias no Templo”, fortemente 
influenciado pela interpreta
ção do espaço em perspec
tiva. A seguir (1427) foi en
carregado, apesar da lenti
dão com que executava as 
encomendas, de completar a 
parte superior das fontes, 
para as quais esculpiu pe
quenos “Profetas” em m ár
more e o “São João Batis
ta”. Sua maior obra, a 
decoração do pórtico central 
de São Petrônio em Bolo
nha, fora iniciada em 1425. 
E seria uma das peças mais 
representativas do início da 
Renascença. Em 1435 foi 
nomeado mestre dos traba
lhos do Duomo de Siena.

Jacopone da Todi

Poeta italiano (Perugia, 
1236? — Collazone, entre 
Perugia e Todi, 1306). De 
família nobre, recebeu exce
lente educação e parece ter- 
se dedicado desde muito 
jovem à poesia. Segundo a 
tradição, foi um dos mais 
libertinos procuradores de 
sua cidade. Contudo, depois 
da morte de sua esposa, te
ria decidido levar uma vida 
de penitências e mortifica
ções. Em 1278 entrou para 
a Ordem dos Irmãos Meno
res, na época dividida em 
duas tendências opostas: a 
dos Conventuais (que se in
clinavam a amenizar a seve
ridade das regras de São 
Francisco) e a dos Espiri
tuais (intransigentes e fiéis às 
regras da pobreza absoluta). 
O temperamento impetuoso 
e violento de Jacopone le
vou-o a unir-se a estes últi
mos. Entrou em luta aber
ta contra o Papa Bonifácio
VIII quando este anulou as 
concessões de seu antecessor 
aos Espirituais. Uniu-se aos 
dois cardeais Colonna e, em 
1297, assinou o manifesto 
que destronava Bonifácio e 
pedia a convocação de um 
concílio. O papa reagiu

excomungando os dois car
deais e seus partidários. 
Palestrina, o centro dos re
beldes, foi sitiada e tomada; 
Jacopone, preso e condena
do, só foi libertado em 1303, 
quando da morte de Bonifá
cio. Durante os anos de pri
são, escreveu seus “Louvo
res”, que refletem as razões 
de sua luta religiosa e sua 
experiência mística. Viveu 
seus últimos anos no con
vento de São Lourenço de 
Collazone.

Jaime I

Rei da Escócia e Inglaterra 
(Edimburgo, 1566 — Theo- 
balds Park, Hertfordshire, 
1625). Filho de Maria 
Stuart e de Lorde Darnley, 
foi proclamado rei da Escó
cia com um ano de idade 
(com o nome de Jaime VI). 
Durante sua menoridade, o 
país foi perturbado pela lu
ta entre o partido católico 
(pró-francês) e o protestante 
(pró-inglês). O poder foi 
exercido' sucessivamente pe
los condes regentes de Mo- 
ray, de Lennox, de Mar e 
de Morton. Já maior, Jaime 
aproximou-se de Elizabeth I 
da Inglaterra, e recebeu 
com indiferença a notícia 
da execução de sua mãe 
(1587). Em 1603, sucedeu 
Elizabeth I, de quem era o 
herdeiro mais próximo. Sua 
ascensão ao trono fez com 
que se unissem (pelo menos 
teoricamente) a Inglaterra e 
a Escócia; Jaime I esforçou- 
se para realizar a união de
finitiva dos dois reinos. 
Conquistado pelo anglicanis- 
mo, perseguiu igualmente 
católicos e puritanos. Os pri
meiros prepararam contra ele 
uma conspiração (1605), da 
qual ele se aproveitou para 
expulsar os jesuítas. Essas 
medidas não lhe conseguiram 
o apoio da opinião pública 
inglesa, mas Jaime I não sen
tia necessidade da aprovação

Jaceguai, 
Artur Silveira da Mota, 
barão de — Jaime I



do povo — havia se torna
do um teórico da monarquia 
por direito divino. Não 
obstante, acabou cedendo o 
poder a seus favoritos, todos 
incapazes: Robert Carr (con
de de Sommerset) e depois 
George Villiers (primeiro 
duque de Buckingham). As 
prodigalidades reais provo
caram conflitos com o Par
lamento, que recusou energi
camente os subsídios (1610, 
1614, 1621, 1624. Jaime 1 es
creveu diversas obras sobre 
a poesia e a política entre 
outras, “Basilikon Doron” 
(1599) e “A Verdadeira Lei 
das Monarquias Livres” 
(1598/1603).

Jakobson (Roman)

V. Jakobson, Enciclopédia 
Abril (Vol. VII).

James (Henry)

V. James, Henry, Enciclopé
dia Abril (vol. VII).

James (William)

Psicólogo e filósofo norte- 
americano (Nova York, 1842
— Chocorua, New Hampsh
ire, 1910). Irmão do roman
cista Henry James, como ele 
passou a infância viajando 
pela Europa com a família, 
freqüentando a Universidade 
de Harvard, onde estudou 
química, anatomia e final
mente medicina. Mas inter

rompeu seus estudos para 
acompanhar o naturalista 
Louis Agassiz numa expedi
ção exploratória ao Brasil 
(Amazonas) em 1865. Porém, 
por motivos de saúde, foi 
obrigado a retornar para 
seu país. Retomou então seus 
estudos, indo depois para a 
Alemanha (1867/68) para 
freqüentar cursos de Her- 
mann von Helmholtz, Clau- 
de Bernard e Rudolf Vir- 
chow, entre outros. Ao mes
mo tempo, leu avidamente 
sobre psicologia e filosofia, 
especialmente Charles Re- 
nouvier, que desempenhou 
um papel decisivo em todo 
seu pensamento posterior. 
Parece ter sido desde sua in
fância um menino doentio e, 
na Alemanha, sofreu forte 
depressão nervosa, chegando 
a pensar em suicídio. Em 
1869, obteve o grau de dou
tor em medicina, mas, de
vido à sua debilitada saúde, 
não pôde exercer a profis
são. Viveu em estado de 
semi-invalidez na casa de 
seu pai — lendo e algumas 
vezes escrevendo —, até ser 
nomeado (em 1872) instru
tor de fisiologia no Harvard 
College. Seus cursos amplia
ram-se pouco a pouco, pas
sando a compreender biolo
gia, filosofia, psicologia e 
suas relações recíprocas. 
James foi pioneiro no ensi
no e na pesquisa da psico
logia. Esta deixou de ser 
metafísica para transformar- 
se em ciência de laboratório, 
próxima da fisiologia e das 
ciências biológicas. Foi o 
criador do primeiro labora
tório de psicologia dos Es
tados Unidos (em 1875). A 
seu casamento (1878), segui
ram-se diversos anos de tra
balhos intelectuais intensos, 
que culminaram com a publi
cação de “Princípios de Psi
cologia” (1891), obra ime
diatamente reconhecida co
mo definitiva e renovadora 
neste campo. Estabelecia o 
enfoque funcionalista da psi
cologia, assimilava a ciência 
mental na categoria das dis
ciplinas biológicas e tratava 
também do pensamento e do 
conhecimento como instru
mentos da luta pela vida. 
Suas profundas reflexões so
bre percepção do tempo, 
das coisas e do espaço, suas 
pesquisas sobre memória, 
sensação, imaginação, e o 
estudo de instintos, raciocí
nio, emoções e vontade leva- 
ram-no a rejeitar o associa- 
cionismo. Associou-se ao fi- 
siólogo C. G. Lang, formu
lando a teoria James-Lang

das emoções, tentando inte
grar os aspectos de cons
ciência e comportamentais 
das emoções. No fim da 
década de 1880, passou a en
sinar ética e religião, dedi
cando-se ao mesmo tempo à 
análise da experiência reli
giosa e da presença de Deus 
na consciência. Levando o 
método empírico a extre
mos, realizou também pes
quisas para encontrar fenô
menos que justificassem a 
idéia da sobrevivência da 
alma. Iniciador do pragma
tismo, nos últimos anos de 
sua vida, tornou-se o centro 
da vida filosófica nos paí
ses de língua inglesa. En
tre as obras principais do 
período em que se dedicou 
ao estudo da religião estão: 
“A Vontade de Crer e Ou
tros Ensaios” (1897), “Va
riedade da Experiência Re
ligiosa” (1898), “Imortalida
de Humana” (1898), “Pales
tras para Professores sobre 
Psicologia e para Estudantes 
sobre Alguns dos Ideais da 
Vida” (1899). Outra obra 
importante do seu pensa
mento filosófico é “Signifi
cado da Verdade” (1909), 
sobre as controvérsias em 
relação ao pragmatismo. Os 
ensaios que escreveu para o 
“Journal of Philosophy” 
foram coletados após sua 
morte e publicados em 1912 
como “Essays in Radical 
Empirism” (“Ensaios do 
Empirismo Radical”).

Jammes (Francis)

Literato francês (Tournay, 
1868 — Hasparren, 1938). 
Seus primeiros poemas, 
“Seis Sonetos” e “Versos”, 
foram publicados em 1891 
e 1892. No ano seguinte, 
sua verdadeira forma apa
receu em novos “Versos”. 
Influenciado inicialmente pe
lo Simbolismo, afirmou mui
to cedo a originalidade de 
seu lirismo impregnado de 
simplicidade rústica em sua 
coleção “Do Ângelus da 
Manhã ao Ângelus da Noi
te” (1898). Entre 1899 e 
1904, Jammes afirmou-se 
como prosador em “Clara 
d’Ellébeuse” e “Almaide 
d’Étremont”. Em 1904, uma 
peregrinação para Cayla 
inspirou-lhe seu primeiro 
poema verdadeiramente cris
tão, “Em Deus”. Sob essa 
inspiração católica escreveria 
as obras de sua maturidade, 
entre as quais a mais im
portante é “As Gregóricas 
Cristãs” (“Les Grégoriques 
Chrétiennes”, 1911/12).



Janek (Leos)

Compositor tcheco (Hukval- 
dy, 1854 — Ostrava, 1928). 
Estudou em Berna, Praga e 
depois em Leipzig, São Pe- 
tersburgo (1878) e Viena 
(1879/80), onde foi aluno de 
Franz Krenn. De 1881 a 
1919 foi diretor do colégio 
de organistas em Berna. De
dicou-se desde cedo à crítica 
e à pesquisa de música de 
folclore, que empreendeu 
com Frantisek Bartos. Entre 
1884 e 1888, publicou o jor
nal “Hudebni Listy”. Sua pri
meira ópera, “Sarka” (1887/ 
88), era uma obra romântica 
no espírito de Wagner e 
Smetana. Em 1896, visitou 
novamente a Rússia e influ
ências desta viagem são evi
dentes em sua ópera “Kata 
Kabanova” (1921) e na rap
sódia orquestral “Taras 
Bulba” (1924). Janacek ha
via criado um estilo tcheco 
com sua ópera “Jeji Pastcr- 
kyna”, posteriormente cha
mada “Jenufa” (1904). A 
representação de “Jenufa” 
em 1916 estabeleceu final
mente sua reputação de com
positor. Entre suas composi
ções estão também as óperas 
“O Caso Makropulos” (1926), 
“Da Casa dos M ortos” 
(1927/28) e a sátira “A Ex
cursão de Mr. Broucek” 
(1920).

Janequin (Clément)

Músico francês (Châtellerault, 
c. 1480 — Paris, c. 1560). 
As primeiras notícias que se 
possuem a seu respeito da
tam de 1526, quando se en
contrava em Bordéus. Já era 
um músico conhecido, pois 
fora encarregado de recrutar 
um cantor para capítulo de 
Santo André de Bordéus. Em 
1529 encontrava-se ainda em 
Bordéus, onde escreveria a 
canção “Cantemos e Toque
mos Trombetas”. Dois anos 
depois, transferiu-se para 
Anjou, onde foi sucessiva

mente cura (de Brossay e 
depois de Avrillé) e mestre 
da Catedral de Angers 
(1534). Em 1549 transferiu- 
se para Paris onde, em 1555, 
foi nomeado cantor da capela 
do rei (Henrique II) e, três 
anos depois, compositor or
dinário do rei (cargos que 
não o impediram de morrer 
na miséria). Apesar de ser 
padre, sua obra sacra foi 
irrisória — a fama deve-se 
a suas 286 canções. “A 
Guerra” (dita “A Batalha de 
Marignan”),- “Os Gritos de 
Paris” e “Os Cantos dos Pás
saros” ultrapassaram todas 
as tentativas feitas até então 
no gênero. Destaca-se de 
seus contemporâneos por sua 
virtuosidade rítmica e sim
boliza as tendências mais ori
ginais da canção francesa da 
Renascença.

Jansen ou Jansênio 
(Cornélio)

V. Jansenismo, Enciclopédia 
Abril (vol. VII).

Janssen (Pierre Jules 
Cèsar)

Astrônomo francês (Paris,
1824 — id., 1907). Estudou 
química, matemática e física 
na Faculdade, de Ciências de 
Paris, ensinando depois no 
Liceu Charlemagne e na Es
cola de Arquitetura. Entre 
estes dois cargos foi ao Peru 
para determinar o equador 
magnético da Terra. Apesar 
de alguns estudos sobre o 
magnetismo terrestre, Janssen 
é lembrado por seus traba
lhos sobre astronomia. Estes 
começaram em 1864, quando, 
enviado pela Academia Fran
cesa de Ciências à Itália e à 
Suíça, observou o espectro 
solar, dando atenção especial 
às raias devidas à absorção 
da atmosfera terrestre, que 
provou ser devida, principal
mente, ao oxigênio e ao va
por de água (1865), Resolve, 
então, estabelecer um obser
vatório no monte Branco (do 
qual foi diretor), a fim de 
reduzir a espessura do ar 
através do qual as observa
ções eram feitas. Fez inúme
ras outras importantes obser
vações espectroscópicas, espe
cialmente sobre planetas e o 
Sol, e descobriu como usar 
um espectroscópio para ob
servar durante o dia as pro
tuberâncias solares, que até 
então só podiam ser obser
vadas durante um eclipse 
solar. (A esta descoberta 
chegou também, independen
temente, Sir Joseph Norman 
Lockyer.) Janssen foi tam
bém o primeiro a usar regu

larmente a fotografia no es
tudo do Sol. Em 1875 tor
nou-se diretor do observató
rio astrofísico de Meudone, 
no ano seguinte iniciou uma 
notável coleção de fotogra
fias solares — “Atlas das 
Fotografias Solares” (1904) 
—, e poucas delas puderam 
ser melhoradas posterior
mente. Janssen chega a ser 
visto como um dos pioneiros 
da fotografia. Em 1874 foi 
capaz de fotografar uma se
qüência rápida do trânsito de 
Vênus e, em 1881, tirou uma 
das primeiras fotos de co
meta.

Jaques (Cristóvão)

Navegador português (Algar- 
ves, 1480 — ?, primeira me
tade do século XVI). Foi o 
comandante das expedições 
feitas ao litoral brasileiro em 
1516/19 e 1526/29, com a 
finalidade de reconhecer o 
território. Durante essas via
gens, lutou contra franceses 
que se dedicavam à pirataria 
em águas brasileiras. Em 
1527 fundou em Pernambuco 
uma feitoria. Após ter leva
do suas expedições até o rio 
da Prata, retornou a Portu
gal.

Jarry (Alfred)

V. Jarry, Enciclopédia Abril 
(vol. VII).

Jaspers (Karl)

Filósofo alemão (Oldenburg, 
1883 — Basiléia, 1969). Estu
dou medicina e, depois de tra
balhar no hospital psiquiátri
co da Universidade de Heil- 
delberg, tbrnou-se professor 
de psicologia da Faculdade 
de Filosofia dessa universi
dade. Desligado de seu cargo 
pelos nazistas em 1937, foi 
readmitido em 1945 e, três 
anos depois, passou a lecio
nar filosofia na Universidade 
de Basel. As obras de Jaspers 
foram influenciadas por seu 
anterior treinamento em psi- 
copatologia e, em parte, pelas 
doutrinas de Kierkegaard e
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Nietzsche. Sempre teve inte
resse em integrar a ciência 
ao pensamento filosófico: 
concluíra que as ciências são 
por si só insuficientes, re
querendo um exame crítico 
que só pode ser dado pela 
filosofia. Esta, por sua vez, 
deve basear-se numa eluci
dação, a mais completa pos
sível, da existência do homem 
enquanto existência “própria”
— 011 seja, existência do 
homem real, e não da hu
manidade abstrata. O  resul
tado das meditações filosó
ficas de Jaspers a respeito 
desse tema foi a primeira 
formulação de sua filosofia 
existencial. O existencialismo 
(ou filosofia da existência) 
constitui, segundo Jaspers, o 
âmbito no qual se dá todo o 
saber e todo o descobrimento 
possível. Por isso a filosofia 
da existência vem a consti
tuir-se, para ele, numa me
tafísica. A existência, em 
qualquer de seus aspectos, 
é precisamente o contrário 
de um “objeto”, pois po
de ser definida como “o 
que é para si se encaminha 
para sua própria transcen
dência”. O problema central 
é como pensar a existência 
sem torná-la objeto. A exis
tência humana é entendida 
por Jaspers como intimamen
te vinculada à historicidade 
e à noção de situação: o 
existir é um transcender na 
liberdade, que abre o cami
nho em meio a um conjunto 
de situações históricas con
cretas. Jaspers preocupou-se 
em estabelecer as relações 
entre existência e razão, o 
que o levou a investigar em 
profundidade o conceito de 
verdade. Para ele a verdade 
não é entendida como carac
terística de nenhum enuncia
do particular: é antes uma 
espécie de “ambiente” que 
envolve todo o conhecimento. 
Algumas obras de Jaspers: 
“Filosofia” (1932), “Introdu
ção à Filosofia” (1953), “Si
tuação Espiritual da Nossa 
Época” (1931), “Lógica Filo
sófica” e “História da Filo
sofia”.

Jaurès (Jean)

Político francês (Castres, 
Tárn, 1859 — Paris, 1914). 
Após brilhantes estudos se
cundários, freqüentou a Éco- 
le Normale Superieure em 
Paris e depois tornou-se pro
fessor de filosofia no liceu 
de Albi (1883/85). Interessou- 
se por política, elegendo-se 
deputado por Tarn em 1885. 
Derrotado nas eleições de 
1889, retornou por algum 
tempo a seus estudos e, em

1891, defendeu duas teses de 
doutorado: “Da Realidade 
do Mundo Sensível” e “De 
Primis Socialismi Germanici 
Lineamentis apud Lutherum, 
Kant, Fichte et Hegel”. 
Apoiou a greve dos mineiros 
de Carmaux (1892) e estes o 
elegeram para a Camara, 
desta vez como deputado do 
Partido Socialista Indepen
dente (1893). Apesar de ser 
derrotado em 1898, deveria 
tornar-se deputado de Tarn 
em 1902, 1906, 1910 e 1914. 
Seu socialismo não coincide 
exatamente com o marxismo: 
recusava a ditadura do pro
letariado, a realização do co- 
letivismo por um Estado bu
rocrático e o internacionalis- 
mo sistemático. O socialismo 
era, para ele, o livre e ple
no desenvolvimento da pes
soa humana, o verdadeiro 
sentido da Declaração dos 
Direitos do Homem. Acredi
tava ser possível a criação 
de uma sociedade sem clas
ses por meio de um esforço 
pacífico, sem sair do quadro 
eleitoral. Quando explodiu, o 
caso Dreyfus (1897), pediu 
a revisão do processo. Seu 
livro “As Provas” (1898) fez 
com que perdesse as eleições 
daquele ano, e sua atitude 
chocou-se com a oposição 
de Jules Guesde e outros 
marxistas de uma ala con
trária à defesa de um oficial 
burguês. Apesar dessa opo
sição, Jaurès fez-se o defen
sor do “bloco das esquer
das”. E foi eleito vice-pre
sidente da Câmara em 1903. 
Mas o Congresso da Interna
cional Socialista de Amster
dam de 1904 condenou so
cialistas que participavam de 
um governo burguês, apoian
do, portanto, Guesde contra 
Jaurès. Como este aceitou a 
decisão do Congresso, tornou- 
se possível a união de iodas 
as tendências socialistas na 
Section Française de l’inter
nationale Ouvrière (Seção 
Francesa da Internacional 
Operária, SFIO, 1905). Jau
rès e seu socialismo huma
nista fizeram rápidos pro
gressos na nova organização, 
em detrimento do guesdismo. 
Ele não era apenas um ora
dor político, mas um educa
dor do povo, ao qual trans
mitia idéias de progresso, li
berdade e justiça. Alguns de 
seus adversários viam neíe 
uma grande força espiritual, 
porém sua oposição à polí
tica colonial e sobretudo sua 
luta incansável para uma re
conciliação franco-alemã va
leram-lhe o ódio de diversos 
nacionalistas franceses. Foi 
assassinado por um desequi
librado, Raoul Villain, e, em

1924, seus despojos foram 
transladados solenemente 
para o Pantheón. Jaurès pu
blicou diversas obras, entre 
as quais: “História Socialis
ta da Revolução Francesa” 
(1901/08), “O Novo Exérci
to” (1910); coletâneas de 
seus artigos — “Ação So
cialista” (1899), “Estudos 
Socialistas” (1902) e “Discur
sos Parlamentares” (1904). 
Entre 1931 e 1939 foram pu
blicados por Max Bonnafous 
nove volumes de obras sele
cionadas, com o título 
“Obras de Jean Jaurès” .

Jefferson (Thomas)

V. Jefferson, Enciclopédia 
Abril (vol. VII).

Jenner (Edward)

Médico inglês (Berkeley, 
Gloucestershire, 1749 — id., 
1823). Filho do pastor de 
Berkeley. Aos treze anos co
meçou a estudar medicina 
com Daniel Ludlow, um mé- 
dico-cirurgião de Sodbury, 
perto de Bristol. Em 1770, 
foi para Londres por três 
anos, para estudar com o na
turalista e cirurgião John 
Hunter. Durante esse perío
do, trabalhou para Sir Joseph 
Banks na preparação e orga
nização dos espécimes zooló
gicos que Banks havia reu
nido na primeira viagem do 
Capitão Cook (1771). Num



de seus escritos para a so
ciedade médica local, Jenner 
parece ter antecipado as des
cobertas sobre doenças reu
máticas do coração. Estudou 
também ornitologia e geolo
gia. Retornando a sua cidade 
natal, começou a praticar 
medicina. Familiarizado com 
a tradição local que dizia que 
aqueles que tivessem “cow- 
pox” (varíola bovina) — 
doença geralmente não fami
liar à profissão médica, por 
ser localizada e irregular em 
seu aparecimento — estavam 
imunes à varíola, Jenner tes
tou isto experimentalmente. 
Inoculou um menino sadio 
com varíola bovina e desco
briu que, a seguir, não era 
possível infectá-lo com va
ríola. Depois, demonstrou 
que dez pessoas que sabida
mente haviam tido “cowpox” 
naturalmente eram também 
imunes à varíola. Em tercei
ro lugar, demonstrou que a 
varíola bovina podia ser 
transferida de pessoa a pes
soa, carregando a imunização 
à varíola com ela. Em 1798, 
Jenner publicou “Uma Inqui
rição sobre as Causas e Efei
tos da Vacina de Varíola”. 
Apesar de essa obra causar 
diversas controvérsias, tanto 
no mundo médico como no 
clero, o sucesso da vacina
ção com vírus das vesículas 
da “cowpox” levaram a sua 
adoção. As raras falhas de
corriam de técnica defeituo
sa. Há estimativas de que 
cerca de 100 000 pessoas fo
ram vacinadas em 1800. A 
prática espalhou-se através 
da Europa e das Américas. 
Em 1807, a Bavária tornou 
a vacina obrigatória e, em 
pouco tempo, diversos países 
adotaram essa medida. Em 
1802, Jenner recebera do 
Parlamento 10 000 libras pa
ra que continuasse vacinando 
os pobres (às vezes trezentas 
pessoas por dia) sem nada 
cobrar. Recebeu graus hono
rários de Oxford e Harvard. 
Em 1822 publicou “Sobre a 
Influência de Erupções Arti
ficiais em Algumas Doenças” 
e, no ano seguinte, apresen
tou seu último trabalho, “So
bre a Migração dos Pás
saros”.

Jesus Cristo

V. Cristianismo, Enciclopédia 
Abril (vol. III).

Jesus (Frei Agostinho de)

Pintor e escultor brasileiro 
(Rio de Janeiro, GB, 1600
— ?, segunda metade do sé
culo XVII). Ingressou na Or
dem de São Bento na Aba

dia de Salvador (Bahia), onde 
conheceu Frei Agostinho da 
Piedade, escultor em barro, 
que exerceu grande influên
cia sobre ele. Alguns anos 
depois (provavelmente em 
1628) foi a Portugal para 
receber as ordens sacras. Em
1634 encontrava-se em Sal
vador, transferindo-se então 
para o Rio, no Mosteiro de 
São Bento, onde dedicou-se 
à pintura e à escultura em 
barro. Morou também no 
Mosteiro de São Bento de 
São Paulo, onde estão algu
mas de suas imagens (“Nos
sa Senhora do Desterro” , 
“Senhora do Pilar”, “Senhora 
da Conceição”, “São Gonça- 
lo”, “Santa Gertrudes”, “Se
nhora do Rosário”, etc.). A 
grande dificuldade encontra
da nas investigações sobre 
suas obras é que nenhuma 
apresenta data ou qualquer 
inscrição. Outros trabalhos 
de Frei Agostinho de Jesus
— o primeiro pintor brasi
leiro nato que se conhece — 
são as imagens da “Senhora 
de M ontserrat”, “Senhora do 
Rosário”, “Santo Amaro”, 
“Senhora da Purificação”, 
“Santana M estra” e “São 
Francisco de Paula” . Em 
1955 (na Guanabara) quatro 
de suas imagens foram in
cluídas na Exposição Retros
pectiva de Arte Sacra Brasi
leira.

Jevons (William Stanley)

Economista e lógico inglês 
(Liverpool, 1835 — Pexhill, 
perto de Hastings, 1882). 
Aluno do University College 
de Londres, em 1854 inter
rompeu seus estudos para 
ocupar o cargo de avaliador 
da nova Casa da Moeda em 
Sydney, Austrália, onde mo
rou até 1859. Foi nesse país 
que Jevons voltou-se para a 
economia política. Ao retor
nar para a Inglaterra, escre
veu “Teoria Matemática Ge
ral da Economia Política” 
(lida diante da Associação 
Britânica em 1862) e “Uma 
Queda Séria do Valor do 
Ouro” (1863). Na primeira 
apresentou o que se tornaria 
conhecido como teoria da uti
lidade marginal do valor (ape
sar de ele não usar o adje
tivo “marginal”). Na outra 
mediu o aumento dos preços 
após as descobertas de ouro 
na Califórnia e na Austrália 
e deu uma das maiores con
tribuições à teoria dos núme
ros de índice. Porém, sua 
obra não lhe valeu qualquer 
reconhecimento. A fama só 
viria com “A Questão do 
Carvão” (1865), um poderoso 
aviso contra a exaustão gra

dual dos suprimentos de car
vão na Inglaterra. Em 1866, 
Jevons recebeu uma cadeira 
no Owen College, em M an
chester, e, em 1876, mudou- 
se para o University College, 
em Londres. A “Teoria da 
Economia Política” (1871), 
seu livro mais famoso, expõe 
a utilidade “final” da teoria 
do valor. Entre suas obras de 
lógica e método científico, as 
mais importantes são o livro 
“Princípio de Ciência” (1874) 
e a construção de uma má
quina lógica exibida à Royal 
Society em 1870.

Jimenez (Juan Ramon)

Poeta espanhol (Moguer, 
Huelva, 1881 — San Juan, 
Porto Rico, 1957). Estudou 
no colégio jesuíta de Puerto 
de San Marian (perto de Ca- 
diz), e depois na Faculdade 
de Direito de Sevilha. Desde 
seus catorze anos publicava 
alguns escritos e poesias em 
revistas andaluzas e madri- 
lenhas. Em 1899 foi para M a
dri, onde publicou, no ano 
seguinte, sua primeira cole
tânea, “Almas de Violeta” . 
De 1900 a 1905, apesar de 
continuar morando em M a
dri, fez inúmeras viagens pe: 
la Espanha, França, Suíça e 
Itália. Durante essa primeira 
fase de sua criação escreveu, 
entre outras, “Ninfas” (1900), 
“Arias Tristes” (1903), “Jar
dines Lejanos” (1905), “Ele
gias Puras” (1908), “Elegias 
Lamentables” (1910) e “La 
Soledad Sonora” (1901). Nes
tas já apareciam o rigor e 
a procura da serenidade na 
solidão (que seriam os tra
ços característicos das obras 
seguintes do poeta). Em 1916, 
durante uma viagem aos Es
tados Unidos, casou-se com 
uma jovem de grande cul
tura, Zenobia Camprubi 
Aymar, retornando a seguir 
para Madri. Continuaria sua 
obra escrevendo “Diario de 
un Poeta Recién Casado”
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(1917), “Piedra y Cielo” 
(1919) e “Unitad” (1925). In
fluenciado na primeira fase 
pelo Simbolismo, a partir do 
“Diario” ele procurou atin
gir a maior exatidão possível 
na expressão do pensamento. 
A poesia passa a ser, para 
ele, um utensílio de conhe
cimento; não é um jogo gra
tuito do espírito, e sim a 
sua própria vida, esforço 
para viver “na beleza”. Con
cebe o mundo poético como 
essencialmente religioso, em
bora não se ligue a nenhum 
credo. O humano deve do
brar-se à “toda-poderosa” 
exigência poética, a única 
capaz de expressar a realida
de profunda da vida. A obra 
de Juan Ramon fez escola. 
Em 1936, quando do início 
da Guerra Civil Espanhola, 
mudou-se para os Estados 
Unidos e depois para Porto 
Rico, onde tornou-se mestre 
de conferências na universi
dade. Em 1956 recebeu o 
prêmio Nobel de literatura, 
com a obra “Platero y Yo” 
(publicada em 1914). Aparen
temente escrita para crianças, 
esta- obra é (para alguns crí
ticos) o ápice da estilização 
romântica, onde a alma par
ticipa das alegrias estéticas 
do poeta.

Jinnah (Mohammed Ali)

Político paquistanês (Bom
baim, 1876 — Karachi, 1948). 
Filho de um peleiro estabe
lecido em Bombaim, de reli
gião islâmica da seita Khod- 
ja. Criado em parte em Lon
dres, Jinnah era um muçul
mano convicto mas sem sec
tarismo — casou-se com uma 
mulher da seita dos Parsis. 
Jovem advogado em Nova 
Délhi, aderiu inicialmente 
ao Partido do Congresso e 
aceitou por muito tempo o 
princípio da colaboração 
hindo-muçulmana, mas ao 
mesmo tempo lutou feroz
mente para obter garantias 
para a comunidade muçulma
na. Entrou para a Liga M u
çulmana em 1913; colaborou 
em 1916 na redação do pac
to de Lucknow. Publicou em 
1928 as catorze garantias 
constitucionais reclamadas 
pelos muçulmanos da índia. 
Na década de 1930, tornou- 
se o principal chefe da Liga 
Muçulmana. Exerceu em 
pouco tempo imensa influên
cia e, a partir de 1934, re
clamou a constituição de um 
Estado muçulmano indepen
dente da índia, para o qual 
propôs o nome de Paquis
tão. Durante as negociações 
que manteve com os ingle
ses sobre o estatuto da inde

pendência da índia, não ces
sou de fazer notar que os 
muçulmanos da índia não 
constituíam uma minoria, 
mas uma verdadeira “nação” , 
e que a unidade das índias 
significava “a escravidão 
permanente dos muçulmanos 
sob o domínio hindu”. A In
glaterra só permitiu a divi
são das índias (em índia e 
Paquistão) em 1947. Nessa 
ocasião, Jinnah foi nomeado 
governador geral do Paquis
tão (16 de julho de 1947), 
depois eleito presidente da 
Assembléia Constituinte do 
novo Estado muçulmano (11 
de agosto de 1947), cuja in
dependência tornou-se efeti
va a 15 de agosto. Como 
presidente, porém, não p ô s '  
um fim às disputas entre 
muçulmanos e hindus. Foi o 
verdadeiro fundador do Pa
quistão, e foi cognominado 
“líder supremo”.

Joana d*Arc (Santa)

Heroína francesa (Domrémy, 
1412 — Ruão, 1431). Filha 
de um camponês, muito pie
dosa, aos treze anos ela te
ria ouvido vozes celestes que 
se identificaram como São 
Miguel, Santa Catarina (de 
Alexandria) e Santa Marga
rida (de Antioquia), que lhe 
revelaram sua missão de sal
var a França, cuja parte se
tentrional estava em mãos in
glesas. Após uma tentativa 
frustrada, conseguiu conven
cer o capitão de Vaucou- 
leurs, Robert de Baudricourt, 
a levá-la ao Rei Carlos VII, 
que estava refugiado em Chi- 
non. Ela teve a entrevista 
com o rei (pois conseguiu 
reconhecê-lo, disfarçado en
tre seus cortesãos) a 25 de 
fevereiro de 1429. Depois de 
uma conversação cujo obje
to nunca foi revelado, ela 
conquistou a confiança do 
rei e obteve algumas tropas. 
No fim do mês de abril, Joa
na seguiu para Orléans, que 
estava sitiada há sete meses. 
Sua presença devolveu a co
ragem aos franceses e, após 
alguns dias de combate, a 
cidade foi libertada (8 de 
maio de 1429). Esse sucesso 
local teve profunda ressonân
cia e marcou uma nova fase 
na Guerra dos Cem Anos. 
Os franceses seguiam cega
mente Joana d’Arc e perse
guiram os ingleses, obtendo 
a vitória de Patay (junho de 
1429). Com um profundo 
sentido político, Joana d’Arc 
compreendera que Carlos VII 
(cujo nascimento legítimo 
fora posto em dúvida por 
sua própria mãe, Elizabeth 
da Baviera) jião seria ver^

dadeiramente rei até ser sa
grado. Retomou Auxerre, 
Troyes, Châlons e Reims, 
em cuja catedral (a 17 de 
julho de 1429) Carlos VII 
foi sagrado. A seguir, Joana 
queria libertar a capital, mas 
Paris, anglófila, não deseja
va ser retomada. Quando 
Joana apareceu diante de 
suas portas, os parisienses 
fortaleceram as defesas: a 
heroína foi ferida durante 
um assalto perto da porta de 
Saint-Honoré (setembro de 
1429) e teve de abandonar 
seu empreendimento. Seguiu 
então Carlos VII em seu re
tiro além do Loire. Tomou 
St. Pierre-le-Moutier, mas fra
cassou na tentativa de to
mar La Charité-sur-Loire. 
Em maio de 1430, o duque 
de Borgonha sitiara Compièg- 
ne, cujos habitantes eram 
fiéis a Carlos VII e chama
ram Joana para ajudá-los. 
Ela acorreu e, protegida pela 
noite, entrou na cidade. Na 
tarde seguinte, porém, caiu 
nas mãos dos inimigos. O 
chefe, Jean de Luxemburgo, 
entregou-a aos ingleses. Os 
componentes da Igreja ha
viam decidido julgá-la e o 
processo teve lugar em Ruão. 
Joana foi criticada por ter 
usado roupa de homem, por 
ter profetizado, por ter dado 
a suas visões um cunho de 
revelações divinas, etc. En
frentou corajosamente seus 
juizes, entregando-se a Jesus 
e sustentando que as vozes 
não a haviam enganado. Con
denada à prisão em 24 de 
maio, submeteu-se a tudo o 
que a Igreja dela exigia. Re
tomou então as vestimentas 
femininas, mas, alguns dias 
depois, seus juizes reencon
traram-na com roupas mas
culinas: as vozes a chama
vam novamente. Os dois jui
zes e seus 39 acessores con
denaram-na por unanimidade 
como “relapsa” (29 de maio 
de 1431) e, no dia seguinte, 
após ter conseguido o direi
to de se confessar e comun
gar, foi queimada viva na 
praça do Vieux Marché. 
Carlos VII, que nada fizera 
para salva-la (talvez por te
mer, politicamente, sua po
pularidade), esperou a toma
da de Ruão, em 1450, para 
abrir um inquérito sobre seu 
processo e seu suplício. O 
Papa Calixto III pronunciou 
sua reabilitação em 1456. 
Beatificada em 1909, Joana 
d’Arc foi canonizada por 
Benedito XV a 9 de maio 
de 1920 e o Parlamento fran
cês decidiu que uma festa 
nacional teria lugar em sua 
honra no segundo domingo 
de maio.



João I, Mestre de Aviz

V. João I, Mestre de Aviz,
Enciclopédia Abril (vol. VII).

João II (Dom)

Rei de Portugal (Lisboa, 
1455 — Alver, 1495), cogno
minado “o * príncipe perfei
to”. Filho de Afonso V e 
Dona Isabel. Lutou ao lado 
do pai nas conquistas do 
Marrocos (Arzila e Tânger) 
e recebeu o governo das 
“cousas da África”, em espe
cial o comércio com a Gui
né. Além disso, exerceu vá
rias vezes a regência. Quan
do da abdicação de Dom 
Afonso, foi aclamado rei 
(em 1477), mas só passou a 
reinar efetivamente em 1481. 
Seu reinado foi marcado 
pelo firme controle dos negó
cios internos, pela astúcia 
na política externa (de con
tínuo incentivo à expansão 
ultramarina portuguesa). In
ternamente, aumentou a 
autoridade real, centralizan
do o governo e diminuindo 
o poder da aristocracia. Isso 
levou a duas conspirações, 
que resultaram na execução 
do duque de Bragança (em 
1483) e no assassinato, pelo 
próprio rei, de seu cunhado, 
o duque de Viseu (em 1484). 
A paz com Castela foi obti
da entre 1479 e 1480, quan
do reivindicações que haviam 
sido feitas por Afonso V 
foram esquecidas em troca 
de abandono, por parte de 
Castela, das pretensões rela
tivas às expedições ultrama
rinas de Portugal. Em no
vembro de 1494, Portugal e 
Castela assinaram o Tratado 
de Tordesilhas, pelo qual 
todas as terras descobertas 
“para o Ocidente de um 
meridiano tirado a 370 lé
guas das ilhas de Cabo Ver
de” pertenciam a Castela. 
João II deu grande apoio 
às viagens portuguesas de 
descobrimento. Foi durante 
seu reinado que Diogo Cão

descobriu os reinos de Benin 
e Congo, em 1484, e que 
Bartolomeu Dias dobrou o 
cabo das Tormentas, em 
1488. Seu único erro, nesse 
setor, foi não aceitar os 
pedidos de Colombo. Dom 
João II casou-se com sua 
prima Leonor, filha do du
que de Viseu, da qual só 
teve um filho, Afonso, que 
morreu (1491) antes de seu 
pai. Assim, deixou o trono 
a seu primo e cunhado, o 
duque de Beja, que seria 
coroado com o nome de 
Dom Manuel I.

João III (Dom)

Rei de Portugal (Lisboa, 
1502 — id., 1557). Filho de 
Dom Manuel I e Dona M a
ria (filha dos reis católicos 
Fernando e Isabel). Foi pro
clamado rei em 1521 e, qua
tro anos depois, casou-se 
com Catarina, irmã do Im
perador Carlos V (que por 
sua vez se casaria com a 
irmã de João). Seu reinado 
caracterizou-se pela defesa 
do grande império. O domí
nio ultramarino português 
cresceu, incluindo as posses
sões das Molucas. Macau foi 
fundada; fizeram-se expedi
ções ao Japão e à China. 
No Brasil, Dom João III 
instaurou o sistema de capi
tanias hereditárias que, em 
1529, mudou para governo 
geral. Deu grande apoio à 
Igreja, especialmente permi
tindo o estabelecimento da 
Inquisição (1536) e da Com
panhia de Jesus (1540). In
centivou as artes e recrutou 
grande número de professo
res estrangeiros para a Uni
versidade de Coimbra. Teve 
diversos filhos, mas nenhum 
lhe sobreviveu; deixou então 
o trono para o neto, Dom 
Sebastião (filho de Dom 
João e Dona Joana — filha 
de Carlos V).

João IV (Dom)

Rei de Portugal e fundador 
da dinastia de Bragança (Vila 
Viçosa, 1604 — Lisboa, 
1656). Filho de Teodósio, 
sétimo duque de Bragança, 
casou-se com Dona Luísa 
Francisca Guzmán, filha do 
duque de Medina Sidonia (um 
grande nobre espanhol). A 
casa de Bragança era das 
mais poderosas de Portugal, 
e quando se pensou na sepa
ração entre Portugal e Espa
nha tentaram aliciar João. 
Este porém achava que o 
momento ainda não tinha 
chegado. Subiu ao trono co
mo resultado da revolução 
nacional de 1° de dezembro

de 1640 e foi coroado a 15 
de dezembro. Seu rdnado foi 
marcado por uma procura de 
alianças européias e a conti
nuação da guerra com a Es
panha. Os sucessos de Portu
gal incluíram a vitória de 
Montijo em 1644, mas a 
Espanha não reconheceu a 
independência de Portugal até 
1668. No Brasil e em Angola 
os portugueses tiveram que 
lutar contra os holandeses. 
Ao morrer foi sucedido por 
seu filho Afonso VI.

João V (Dom)

Rei de Portugal (Lisboa, 1689
— id., 1750). Filho de Pedro
II e Dona Maria Sofia de 
Neuburg, sucedeu ao pai em 
1707. Casou-se um ano de
pois com Dona Maria Ana 
da Áustria. Pedro II deixara- 
lhe o encargo de continuar a 
guerra — desastrosa para 
Portugal — de Sucessão, que 
terminou em 1715 com o tra
tado de Utrecht. No Brasil, 
Dom João teve de enfrentar 
diversos problemas: ataques 
franceses no Rio de Janeiro 
(1711); a Guerra dos Masca
tes (1706, Pernambuco); a 
Guerra dos Emboabas (1720, 
Minas Gerais). Nessa época, 
o ciclo do ouro no Brasil 
enriquecia a metrópole. O 
reinado de Dom João V ca
racterizou-se pelo crescente 
absolutismo monárquico, pois 
as grandes riquezas que seus 
territórios ultramarinos for
neciam libertaram-no da de
pendência econômica em re
lação às cortes. Assim, Por
tugal pôde gastar livremente, 
competindo em luxo com as 
outras cortes européias. Dom 
João, que amava a música, 
encorajou as artes e o sa
ber: aumentou a biblioteca 
real, a de Coimbra e a de 
Mafra, fundou a Real Aca
demia Portuguesa de História, 
museus de história natural e, 
no campo da arquitetura, 
mandou construir diversos edi
fícios magníficos — inclu
sive o mosteiro de Mafra. Na 
política externa, suas maiores 
preocupações foram a alian-
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ça com a Inglaterra e a de
fesa das possessões portugue
sas de além-mar. Iniciou-se 
durante seu reinado a emi
gração sistemática de aço
rianos para o sul do Brasil 
e deportou (de Portugal) 
religiosos relapsos. Deve-se 
a ele também o Tratado de 
Madri. Seu filho, José, her
dou-lhe o trono em 1750.

João VI (Dom)

(tw
Rei do Reino Unido de Por
tugal, Brasil e Algarve (Lis
boa, 1767 — id., 1826). Fi
lho de Maria I e Dom Pedro
III não estava destinado ao 
trono (que caberia a seu ir
mão mais velho, Dom José). 
Em 1785, casou-se com Car- 
lota Joaquina (então com dez 
anos), filha do rei espanhol 
Carlos IV. Em 1786 morreu 
Dom Pedro e, dois anos de
pois, Dom José. Além disso, 
Dona Maria enlouqueceu; 
assim, a 10 de fevereiro de 
1792, Dom João assumiu a 
regência. Em 1793 aliou-se à 
Espanha no combate à Revo
lução Francesa, que ameaça
va todas as monarquias euro
péias. Em 1801, Napoleão, 
que reabrira a luta contra a 
Inglaterra, procurava aliados 
na Europa. Convenceu a .Es
panha a atacar Portugal e 
Dom João, não tendo condi
ções de enfrentá-la, pediu a 
paz, prometendo fechar seus 
portos à Inglaterra. A econo
mia portuguesa, porém, esta
va profundamente ligada à 
Inglaterra e também corria o 
risco de ver seus portos blo
queados pela poderosa arma
da inglesa. Além disso, a 
Rainha Carlota Joaquina, fiel 
a suas origens espanholas, 
conspirava na corte portugue
sa (tentou inclusive tomar a 
regência). Dom João pro
curou ganhar tempo, mas em 
1806 Napoleão deu-lhe um 
ultimato: ou fechava os por
tos à Inglaterra ou a França 
invadiria Portugal. Dom João 
então transferiu a capital do

reino para a América, e a 
22 de janeiro de 1808 che
gava com sua corte a Salva
dor. Foi na Bahia que ele 
decretou a abertura dos por
tos brasileiros às nações ami
gas — entre as quais, eviden
temente, a Inglaterra. Em 
março Dom João transferiu- 
se para o Rio de Janeiro, 
onde formou seu Ministério. 
Aboliu a proibição de criação 
de indústrias, atacou e 
ocupou a Guiana Francesa, 
e fundou escolas, bibliotecas, 
etc. N a Europa, Napoleão 
depusera o rei da Espanha e 
em seu lugar estava José Bo- 
naparte. Em 1815, após a 
queda de Napoleão, Dom 
João elevou o Brasil à cate
goria de reino; no ano se
guinte, com a morte de Dona 
Maria I, ele assume a coroa 
e o título de Dom João VI. 
Os portugueses, prejudicados 
com a perda dos mercados 
brasileiros, voltaram-se con
tra seu rei: em 1820 eclodiu 
uma revolta no Porto, exi
gindo o fim da monarquia 
absoluta, a convocação de 
uma assembléia constitucio
nal e a volta de Dom João. 
Este, com sua tática de pro
telar as soluções, não respon
dia às exigências. No Brasil 
existia certo receio, pois era 
opinião geral que a volta do 
rei podia significar uma ten
tativa de retirar do país a 
autonomia que obtivera. Fi
nalmente, em fevereiro de 
1821, tropas portuguesas dos 
quartéis do Rio amotinaram- 
se, exigindo que Dom João 
retornasse para Portugal. 
Houve choques e mortes, e 
só o  rei poderia evitar uma 
guerra civil. Assim, a 22 de 
abril ele passou o governo 
do Brasil para seu filho Pe
dro. A 26 de abril embarcou 
para Lisboa, e ao chegar 
jurou a Constituição. Em 
Portugal, facções e idéias em 
choque provocaram cons
tantes desordens (envolvendo 
Miguel, segundo filho do 
rei). O governo de Dom 
João VI foi obrigado a re
conhecer a independência do 
Brasil a 29 de agosto de 1825.

João XXII (Jacques cTEuse 
ou Deuze)

Papa (Cahors, 1249 — Avi- 
nhão, 1334). Bispo de Fréjus 
(1300) e de Avinhão (1310), 
cardeal e bispo do Porto 
(1312), foi eleito papa depois 
de o posto estar vago por 
quase dois anos. Teve de en
frentar diversos entraves — 
um deles o poeta Dante, que 
havia exortado os cardeais a 
elegerem um papa italiano 
para provocar a volta do

pontificado de Avinhão para 
Roma, pondo um fim à de
pendência francesa. João 
XXII possuía um caráter im
pulsivo e violento, porém to
lerante para com seus inimi
gos. De espírito aberto, fa
vorecia as ciências. Criou nas 
universidades de Paris, Ox
ford e Bolonha cadeiras de 
hebreu, árabe e até mesmo 
caldeu. Restaurou o tesouro 
papal esvaziado por Clemen
te V, controlando o comércio 
de benefícios e criando um 
novo sistema financeiro. Re- 
servou-se o direito de nomear 
todos os bispos e criou novas 
dioceses. Seu pontificado en
frentou querelas com o rei 
alemão Luís da Bavária, ao 
qual excomungou. Este entrou 
em Roma em 1328, fez-se 
coroar Imperador do Sacro 
Império Romano-Germânico 
por um capitão dos romanos, 
declarou João XXII deposto 
e reuniu um concílio para 
eleger seu sucessor, o anti- 
papa Nicolau V. João XXII 
foi também poeta e escritor; 
sua bula “Docta Sanctorum” 
(1322) é a primeira resolu
ção de um papa sobre a mú
sica da Igreja. João XXII 
canonizou Tomás de Aquino 
em 1323.

João XXIII

V. João XXIII, Enciclopédia 
Abril (vol. VII).

João Batista (São)

Santo (?, 4 ou 5 a.C. — 
Maquerunte, Palestina, entre 
28 e 30 d.C.), cognominado 
“O Precursor”. Filho de Za
carias e Isabel, nasceu alguns 
meses antes de Cristo. Muito 
jovem ainda, retirou-se para 
o deserto da Judéia (sudoes
te de Jerusalém) para levar 
uma vida austera e de peni
tências. Segundo a tradição 
bíblica, vestia-se apenas com 
uma pele de camelo e ali
mentava-se de gafanhotos e 
mel selvagem. Em cerca de 
27, passou a viver às margens 
do Jordão, chamando os ho
mens à penitência e anun
ciando a vinda próxima do



Messias. Aos discípulos que 
dele se aproximavam, João 
Batista impunha a confissão 
pública de seus pecados e 
uma imersão batismal no 
Jordão. O próprio Jesus foi 
batizado por ele, e, diante 
da multidão, João Batista 
anunciou que seu papel de
veria diminuir, pois o Salva
dor, o “Cordeiro de Deus”, 
já aparecera. Tendo denun
ciado energicamente a união 
incestuosa de Herodes Anti- 
pas e Herodíades, João Ba
tista foi preso na fortaleza 
de Maquerunte, perto do 
mar Morto. Alguns meses 
depois, foi decapitado a pe
dido de Salomé, filha de 
Herodíades. João (em árabe 
Yahya) é também conside
rado profeta do Islão.

João Evangelista (São)

Apóstolo de Cristo (?, — 
Éfeso, c. 100). Filho de Ze- 
bedeu, um pescador da Gali- 
léia, foi com seu irmão, Tia
go, um dos primeiros discí
pulos de Jesus, que os cha
mava de “filhos do trovão”, 
devido ao temperamento im
petuoso de ambos. João era 
“o discípulo amado” do 
Cristo — já na cruz ele o 
confiou a Maria, sua mãe. 
Depois disso, João provavel
mente contribuiu para a di
vulgação dos ideais de Cristo 
pela Ásia Menor. Segundo 
Tertuliano, ele foi vítima da 
perseguição de Domiciano. 
Submetido em Roma ao su
plício do óleo fervente, teria 
miraculosamente escapado. 
Enviado em seguida para 
Patmos (ilha do arquipélago 
grego), foi durante esse exí
lio que teve as visões trans
critas no “Apocalipse”. Pas
sou seus últimos anos em 
Éfeso, de onde continuou a 
dirigir as igrejas da Ásia. A 
autoria do Evangelho e das 
Epístolas (que João teria re
digido em Éfeso) foi muito 
contestada pela crítica mo
derna.

* João Sem Medo

Duque de Borgonha (Dijon, 
1371 — Montereau, 1419). 
Filho do Duque Filipe, o 
Audaz, e de Margarida de 
Flandres, recebeu seu cogno
me ao sobressair-se à frente 
de um exército cruzado con
tra os turcos. Capturado em 
1396, foi solto sob pagamen
to de 200 000 ducados de 
ouro. Em 1404 sucedeu seu 
pai como duque de Borgo
nha. Disputou com a casa 
de Orleans o governo da 
França, durante a demência

de Carlos VI. Fez assassinar 
seu primo Luís de Orleans 
em Paris (1407), o que lhe 
valeu a simpatia dos parisien
ses. Admitiu o assassinato e 
teve de deixar Paris (novem
bro, 1407), mas retornou em 
fevereiro de 1408, tendo a seu 
lado o franciscano Jean Petit, 
que justificou o assassinato 
como um tiranicídio. O 
assassinato desencadeou a 
guerra civil; BorguinhÕes e 
Armagnacs disputavam a ca
pital. Fez um pacto com os 
ingleses depois da derrota 
francesa de Anzicourt e for
mou um governo rival da
quele mantido pelo delfim 
Carlos V da França. Diante 
dos sucessos ingleses, o del
fim tentou reaproximar-se de 
João Sem Medo, que, por 
outro lado, começava a de
sentender-se com seus aliados 
britânicos. Na entrevista 
mantida entre ambos, na 
ponte de Yonne (em Mon
tereau), João Sem Medo foi 
assassinado.

João Sem Terra

Rei da Inglaterra (Oxford, 
1167 — castelo de Newark, 
Nottinghamshire, 1216). Quar
to filho de Henrique II e 
Eleonor de Aquitânia, não 
recebeu herança, como seu 
irmão Ricardo (de onde seu 
cognome). Preguiçoso, capri
choso, fraco e cruel, apoiou 
inicialmente seu irmão Ricar
do Coração de Leão contra 
seu pai (1189). Quando Ri
cardo, já  rei, foi preso na 
Alemanha ao retornar de 
uma cruzada, João Sem Ter
ra tomou o poder (com a 
cumplicidade do rei francês 
Filipe Augusto). Retornando 
Ricardo, João conseguiu fa
zer-se perdoar. Em 1199, Ri
cardo morreu e João tornou- 
se rei. Mas Artur da Breta
nha (sobrinho do rei da Fran
ça), apoiado por Filipe Au
gusto, foi reconhecido como 
herdeiro de Ricardo em An- 
jou e Maine. Agravou-se a 
situação, em 1200, quando

João repudiou sua esposa, 
Isabel de Gloucester, para 
casar-se com Isabel, herdeira 
de Angoulême (noiva de Hu
go IX  de Lusignan). Os Lu- 
signan apelaram para Filipe 
Augusto, que acusou João de 
usurpação à corte dos pares 
de França e, em virtude de 
seus direitos de suserania, 
despojou-o dos feudos que 
possuía na França (Norman- 
dia, Anjou, Maine, Tourrai- 
ne, Poitou), em 1202. João 
Sem Terra entrou em luta, 
e capturou Artur (1203), que 
desapareceu em circunstân
cias misteriosas (talvez apu
nhalado por João). A Breta
nha e Anjou sublevaram-se 
contra João, que perdeu tam
bém a Normandia (1204) e 
Tourraine (1205), mas ele 
conseguiu manter Poitou e 
Aquitânia. Tendo-se recusado 
a aceitar a nomeação papal 
para o bispo de Canterbury, 
a Inglaterra foi interditada
(1208), e João, excomungado
(1209) por Inocêncio III. 
Diante de sua obstinação, o 
papa transferiu o título de 
soberano da Inglaterra para o 
rei da França e todos os seus 
descendentes, em 1213, dan
do-lhe também permissão 
para conquistar aquele país. 
Temeroso, João humilhou-se 
diante do legado papal e 
declarou-se vassalo da San
ta Sé, recebendo de volta 
seus feudos. A fraqueza do 
rei levou à implantação do 
regime parlamentar. Os ba
rões ingleses revoltados ocu
param Londres (maio, 1215) 
e forçaram João a aceitar a 
Magna C arta (junho de 
1215). Tentou vingar-se de 
Filipe Augusto fazendo > uma 
aliança com Flandres e o 
imperador alemão Oto IV, 
mas teve que fugir para An
jou (1214). Só sua morte 
e a ascensão de seu filho 
ao trono conseguiram salvar 
a dinastia.

Jodelle (Étienne)

Dramaturgo e poeta francês 
(Paris, 1532 — id., 1573).

João VI, Dom -  
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Aos dezesseis anos, quando 
estudava no colégio de Bon- 
court, começou a escrever 
poesias. Aluno de Marc-An- 
toine Muret, sofreu grande 
influência deste autor. Em 
cerca de 1552, fez represen
tar no castelo de Reims, 
diante do Rei Henrique II, a 
tragédia “Cleópatra Cativa”, 
e a comédia “Eugène”, que 
ele mesmo interpretou, com 
poetas amigos seus. Para co
memorar o sucesso da apre
sentação seus amigos orga
nizaram uma festa mascara
da em Arcueil, na qual um 
bode enfeitado com flores foi 
levado em procissão e pre
senteado ao autor (cerimônia 
que seus inimigos considera
ram uma renovação dos ritos 
pagãos do culto de Baco). Em 
1558 Jodelle apresentou duas 
novas peças, “O Encontro” 
(uma comédia) e a tragédia 
“Dido Sacrificando-se”. Foi 
um dos mais impetuosos de
fensores da Plêiade (grupo de 
amigos do poeta Pierre de 
Ronsard) e tornou-se tão fa
moso que chegou a ser con
siderado rival do próprio 
Ronsard. Gastava em festas 
mascaradas bem mais do que 
recebia por seus versos. 
Morreu aos quarenta anos, 
cheio de dívidas e já deca
dente. Jodelle fizera algumas 
traduções das tragédias de 
Sófocles e Eurípedes. Marcou 
um ponto decisivo na histó
ria da literatura: foi o pri
meiro a introduzir o alexan
drino na tragédia e a aplicar 
ao teatro os princípios da 
imitação da Antiguidade for
mulados pela Plêiade. Não 
foi um grande dramaturgo, 
mas um poeta vigoroso. Sua 
tragédia é considerada o iní
cio e a base do moderno 
teatro francês.

Joffre (Joseph Jacques 
Césaire)

Militar francês (Rivesaltes, 
1852 — Paris, 1931). Form a
do em engenharia pela Es
cola Politécnica, tornou-se

oficial especializado em for
tificações. Após ter servido 
em Tonkin, Sudão e M ada
gáscar, foi nomeado em 1902 
general-de-brigada e, em 
1911, chefe db Estado-Maior 
do Exército e vice-presidente 
do Conselho Superior de 
Guerra. Comandante dos 
exércitos franceses do norte 
e nordeste, em agosto de 
1914 cometeu o erro de mi
nimizar a ameaça alemã. 
Tendo perdido a batalha das 
fronteiras, ordenou a retirada 
de suas tropas, ao mesmo 
tempo que concentrava novas 
forças no norte de Paris, vi
sando a uma contra-ofensiva. 
Explorando a falha de cober
tura do flanco direito do 
Exército alemão em 5 de se
tembro de 1914, ordenou que 
as tropas de M aunoujy ata
cassem essa ala. Iniciou desta 
forma uma série de mano
bras que levaram à vitória 
decisiva do M am e (5/30 de 
outubro), completada durante 
as batalhas de Yser (16/30 
de outubro) e Ypres (25 de 
o u tubro /12 de novembro). 
Em dezembro de 1915, 
foi nomeado comandante-em- 
chefe do Exército francês, 
mas seu prestígio ficou aba
lado pelo fracasso da bata
lha do Somme (julho/outu
bro de 1916). No mesmo ano, 
foi nomeado conselheiro téc
nico do governo para a con
duta de guerra, posto este 
que reduzia a quase nenhuma 
sua influência sobre os exér
citos do nordeste. Joffre pe
diu demissão e foi substituí
do por Georges Robert Ni- 
velle, sendo então nomeado 
marechal da França. Em 
1917 foi aos Estados Unidos 
em missão oficial: preparar o 
engajamento de forças norte- 
americanas na guerra, ao la
do da França. Publicou um 
estudo sobre “A Preparação 
da Guerra e da Conduta das 
Operações 1914/15” (1920) e 
deixou suas “Memórias” (pu
blicadas postumamente, em 
1932). Foi eleito para a Aca
demia Francesa em 1918.

Johnson (Samuel)

Escritor inglês (Lichfield, 
Staffordshire, 1709 — Lon
dres, 1784). Filho de um li
vreiro, foi obrigado a aban
donar seus estudos em Ox
ford por falta de recursos, 
ganhando a vida como pre
ceptor e tradutor. Juntou al
gum dinheiro e fundou uma 
escola particular, mas fracas
sou no empreendimento. Em 
1737, com seu aluno David 
Garrick, foi para Londres, 
onde iniciou intensa atividade 
como crítico e jornalista. Em

pouco tempo adquiriu grande 
reputação, confirmada com 
a publicação de “A Vida de 
Richard Savage” (1744) e do 
“Dicionário da Língua In
glesa” (1755). Ao mesmo 
tempo, colaborou na revista 
“The Rambler” (1750/52) e 
depois em “The Idler” 
(1758/60). A influência lite
rária de Samuel Johnson tor
nou-se cada vez maior, espe
cialmente depois que criou 
(em 1764) um clube, com 
seus amigos Edward Gibbon, 
Reynolds e Edmund Burk. 
Em 1765 apresentou uma 
edição comentada das obras 
de Shakespeare e sua pers
picácia crítica afirmou-se 
ainda mais quando demons
trou que as obras atribuídas 
ao poeta Ossian na verdade 
não lhe pertenciam. Esta re
velação está em seu livro de 
viagens, “Jornada às Ilhas do 
Oeste da Escócia” (1775), 
Publicou também um roman
ce de muito sucesso, “A His
tória de Rasselas, Príncipe da 
Abissínia” (1759), escrito em 
poucos dias. No campo da 
crítica, sua obra-prima foi 
“Vidas dos mais Eminentes 
Poetas Ingleses” (1779/83, em 
quatro volumes), que conti
nua sendo um dos textos fun
damentais da estética do 
classicismo inglês. Foi mora
lista por temperamento e 
escritor por profissão.

Joinville (Jean de)

Cronista francês (castelo de 
Joinville, Joinville, 1224 — 
id., 1317). De família nobre, 
ainda muito jovem foi 
enviado à corte de Thibaut
IV, conde de Champagne e 
Brie e rei de Navarra. Sagrar 
do cavaleiro em 1245, Join
ville acompanhou o Rei Luís 
IX na sétima cruzada. Foi 
capturado e resgatado junta
mente com o soberano, ini- 
ciando-se assim uma estreita 
amizade. Acompanhou Luís
IX em sua estada em Acre 
(porto do Mediterrâneo), e 
com ele retornou à França 
em 1254. Nesse mesmo ano 
foi nomeado senescal de 
Champagne. A partir de en
tão, dividiu seu tempo entre 
seu feudo e a corte real. Mas, 
quando o rei resolveu partir 
para nova cruzada, em 1270, 
Jean de Joinville recusou-se 
a segui-lo. Luís IX morreu 
nessa cruzada e o clero resol
veu beatificá-lo. Testemunha 
no inquérito que precedeu a 
canonização do rei, Jean^ de 
Joinville escreveu a história 
do rei santo, a pedidos da 
rainha da França, Jeanne de 
Navarra, esposa de Filipe, o 
Belo.



Jókai (Mór)

Escritor húngaro (Komarom,
1825 — Budapeste, 1904). 
Pertencia a uma família de 
nobres calvinistas. Aos 21 
anos, publicou seu primeiro 
romance, “Dias Úteis”. For
mado em direito, pouco se 
interessou pela profissão, 
abandonando-a para dedi
car-se inteiramente à litera
tura. Em Pest dirigiu a re
vista “Eletképek” e casou-se 
com a atriz Rosa Láborfalvi 
Benke. Amigo íntimo do 
poeta Sándor Petbfi, com 
ele participou do movimento 
revolucionário de independên
cia da Áustria de 1848/49. 
Durante o período de re
pressão que se seguiu, Jókai, 
como muitos outros escrito
res, teve de se esconder para 
não ser preso. Esmagada a 
revolta, “consolou” o país 
com o humor e o otimismo 
inabalável de seus livros. 
Escreveu: “A Época de Ouro 
da Transilvânia” (1851), 
“O Mundo Turco na Hun
gria” (1853), “Um Nababo 
Húngaro” (1853/54), “Kar- 
páthi Zoltán” (1854) e “O 
Novo Proprietário” (1904). 
Na maioria de suas obras o 
real e o irreal confundem-se, 
permitindo um jogo luminoso 
de contrastes, tecnicamente 
muito originais. Autor de 
mais de cem volumes — ro
mances, novelas ou dramas, 
entre os quais “Pobres Ri
cos” e “Rosa Amarela” —, 
Jókai foi um dos escritores 
mais populares da Hungria 
e o maior romancista hún
garo. Seus livros foram tra
duzidos para mais de trinta 
línguas e, vistos globalmente, 
formam um monumento mí
tico do passado e uma lição 
de otimismo.

Jones (Inigo)

Arquiteto inglês (Londres, 
1573 — id., 1652). Em 1603 
encontrava-se na Itália, pro- 

-vavelmente como aprendiz de

marceneiro. Sua habilidade 
em pintura e desenho logo 
atraiu a atenção de Christian
IV da Dinamarca, em cuja 
corte trabalhou antes de re
tornar à Inglaterra. Já em 
seu país, desenhou unta série 
de cenas de um baile de 
máscaras. Até cerca de 1610 
esteve sob a proteção da 
rainha, mas nessa época en
controu outro patrono: o 
conde de Salisbury, para o 
qual fez seu primeiro traba
lho arquitetônico conhecido 
(um desenho imaturo mas 
muito sofisticado, publicado 
no “New Exchange”). Foi 
nomeado superintendente das 
obras para o herdeiro do 
trono, Henrique. Em 1613, 
viajou com o conde de Arun
del para a Itália. Esta estada 
(1613/14) teve importância 
decisiva na evolução ulterior 
da arte inglesa. Sua carreira 
de superintendente das obras 
do rei durou de 1615 até 
1644, e aplicou a lição desta 
viagem em seus edifícios. De
dicou-se, durante esses 29 
anos, a construir, reconstruir 
e melhorar os edifícios reais. 
Seu primeiro empreendimen
to importante foi a Casa da 
Rainha de Greenwich (Kent), 
iniciado em 1619 e interrom
pido quando da morte da 
rainha. Só ficaria pronto em 
1635. Outra obra importante 
foi a Banqueting House de 
Whitehall, construída entre 
1619 e 1622. Além destas, o 
único edifício que sobreviveu 
foi o Queen’s Chapei de St. 
Jame’s Palace (1623/27). En
tre 1633 e 1642, restaurou a 
Catedral de São Paulo. No 
início da guerra civil de 
1642, Jones serviu ao rei com 
conselhos para as fortifica
ções, sem grande sucesso. 
Capturado em 1645, foi solto 
e perdoado no ano seguinte. 
Retornou então a seu traba
lho, construindo para o con
de de Pembroke.

Jonson (Benjamim, dito 
Ben)

Dramaturgo inglês (West
minster, 1573 ou 1574 — 
Londres, 1637). Nascido dois 
meses após a morte do pai, 
um pregador escocês, foi 
criado por seu padrasto, um 
maçom pobre. Por algum 
tempo estudou na Westmins
ter School, saindo porém pa
ra aprender o ofício de mes- 
tre-de-obras de seu padrasto. 
Prestou serviço militar (na 
qualidade de voluntário) até 
1597, quando ingressou no 
teatro. Nessa ocasião, matou 
outro ator em duelo e ficou 
preso por algum tempo. Sol
to, dedicou-se à carreira de 
autor. Começou a afirmar

sua reputação graças à ver
são inicial de “Cada Homem 
com seu Hum or” (1589), re
presentada no Globe Theatre 
pela Companhia de Shakes
peare. Suas tragédias, “Seja- 
nus” (1603) e “Catillina” 
(1611) foram muito aprecia
das na época, mas Ben Jon
son foi sobretudo um autor 
de comédias como “Volpone” 
(1605), “Epiceno ou a M u
lher Silenciosa” (1609), “O 
Alquimista” (1610), “Bartho
lomew Fair” (1614) e outras. 
Nestas, seguindo o exemplo 
dos autores latinos, como 
Plauto, e adaptando para 
suas finalidades pessoais a 
teoria medicinal dos “humo
res” (isto é, definido por suas 
qualidades, defeitos, tendên
cias e manias mais acentua
das), criou um estilo que 
durou por diversas gerações. 
Essa “comédia de costumes”, 
que misturava o realismo e 
uma atmosfera satírica ao 
uso dos “humores”, influen
ciou dramaturgos até o sé
culo XVIII, estendendo-se 
mesmo até o Romantismo. 
Jonson foi também um ex
poente da lingüística pela 
sua atenção à fonética e 
classificação dos verbos.

Joplin (Janis)

Cantora americana (Port 
Arthur, Texas, 1943 — 
Hollywood, 1970). Freqüen
tou quatro universidades, 
sendo expulsa de três e fu
gindo da quarta (em Austin, 
no Texas) com um rapaz pe
lo qual se apaixonara. Foram 
para San Francisco (“Fris- 
co”), onde Janis começou a 
cantar num bar. Ela se inte
ressava pelo canto desde que 
ouvira pela primeira vez in
terpretações de Bessie Smith 
e de Leadbelly (um dos pri
meiros cantores de jazz). 
Convocado, seu amante foi 
para o Vietnam, e morreu. 
Foi então que Janis Joplin 
começou a procurar lenitivo 
no álcool e em drogas. Este-
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ve no Texas durante um ano, 
retornando a San Francisco 
em 1966 — fora convidada 
para cantar no conjunto The 
Big Brother and the Holding 
Company. A interpretação de 
Janis no Festival de Música 
Pop, em Monterey (1967), 
transformou a cantora obs
cura em “superstar”. No ano 
seguinte, a consagração no 
Oakland Colyseum, em Fris- 
co: deixando-se levar pela 
emoção, Janis despiu-se en
quanto cantava. Sua atuação 
acabou na delegacia local, 
onde pagou uma multa. No 
Festival Folk de Newport, no 
mesmo ano, quase 18 000 pes
soas ovacionaram-na. Em 
1969, deu um espetáculo no 
Fillmore East de Nova York, 
continuando sua carreira de 
“superstar”. Já famosa, sepa
rou-se da Holding Company 
e formou seu próprio con
junto, The Janis Joplin Full 
Tilt Boogie Band. “Quando 
canto, não penso. Fecho 
meus olhos e sinto”, assim 
Janis definiu sua atuação, e 
foi precisamente este “sentir” 
que lhe valeu renome e 
admiração. Uma dose exces
siva de tóxicos mataria a 
única boa cantora branca de 
blues negros.

Jordaens (Jacob)

Pintor flamengo (Antuérpia, 
1593 — id., 1678). Filho de 
um mercador de telas, ini
ciou seus estudos em 1607 
com Adam van Noort (co
mo Rubens). Em 1616 casou- 
se com a filha do mestre. 
Um ano antes fora aceito 
para a guilda dos pintores, 
como pintor a têmpera (ape
sar de quase todas as suas 
obras serem a óleo). Entre
1635 e 1655, Jordaens fez, 
para “ateliers” de Bruxelas, 
uma série de cartões: “Pro
vérbios”, “Histórias de Ulis
ses”, “de Alexandre”, “de 
Carlos Magno”, etc. Uma de 
suas melhores obras é o con
junto dos “Grandes Cavalos” , 
seguido pelas séries “O Sá
tiro e o Camponês”, “O 
Concerto de Fam ília” , “O 
Rei Bebe” e “Alegoria da 
Fecundidade” (esta, sua obra- 
prima). Apesar de calvinista, 
recebeu diversas encomen
das para igrejas católicas, e, 
após a morte de Rubens, foi 
considerado o maior pintor 
de seu país. Em 1652 deco
rou o “Huis ten Bosch” (per
to de Hague) com murais re
presentando o “Triunfo de 
Frederico Henrique de Oran- 
ge, Vice-Rei da Holanda” e 
“A Vitória do Tempo”. Exe
cutou também desenhos para 
tapeçarias.

Jorge I

Rei da Grã-Bretanha e da 
Irlanda (Hanôver, 1660 — 
Osnabrück, 1727). Filho de 
Ernesto-Augusto, primeiro 
eleitor de Hanôver, e da 
Princesa Sofia, neta de Jai
me I da Inglaterra. Casou- 
se em 1682 com sua pri
ma Sofia-Dorotéia de Zell, 
mas em 1694 divorciou-se 
(ela se envolvera numa intri
ga amorosa) e mandou pren
dê-la até a morte (32 anos 
depois) numa fortaleza. Em 
1698 sucedeu seu pai como 
eleitor de Hanôver, com o 
nome de Jorge-Luís. Herdou 
em 1705 o ducado de Lüne- 
burg e adquiriu (1715/19) o 
ducado de Brêmen. Em 1714, 
quando da morte de Ana, 
última rainha Stuart, foi cha
mado ao trono da Inglaterra, 
pois era o herdeiro mais pró
ximo da linha protestante. 
Com ele inicia-se a dinastia 
inglesa de Hanôver. Jorge I 
não se interessou pelos ne
gócios ingleses (não apren
deu sequer a língua do país) 
e viveu o máximo que pôde 
na Alemanha. Apoiando-se 
no partido “whig”, desdenhou 
toda política de prestígio e 
procurou ficar fora de qual
quer guerra continental. Par
ticipou porém da Tríplice 
Aliança de 1717 (com a 
França e as Províncias Uni
das) e da Quádrupla Aliança 
de 1718 contra a Espanha. 
Internamente, abandonou a 
direção dos negócios a seus 
ministros James Stanhope 
(1717/21) e especialmente a 
Robert Walpole (1715/17 e 
1721/42). Desde o reinado de 
Ana, os ministros reuniam-se 
para discutir principalmente 
questões externas. O não 
comparecimento de Jorge I 
às reuniões levou à criação 
da figura do “primeiro-mi
nistro”.

Jorge II

Rei da Grã-Bretanha e da 
Irlanda e eleitor de Hanôver

(Herrenhausen, perto de Ha- 
nôver^ 1683 — Londres, 
1760). Deixou o poder aos 
“whigs” (como fizera seu 
pai, Jorge 1). Conservou ini
cialmente Robert Walpole 
como ministro. Porém, diante 
do descontentamento da opi
nião pública britânica, que 
aspirava a uma política de 
grandeza, despediu-o. Numa 
preocupação menos vinculada 
à política, fundou em 1737 a 
Universidade de GOttingen. 
Declarando-se favorável a 
Maria Teresa (contra a Fran
ça) na Guerra de Sucessão 
da Áustria, empreendeu cam
panhas desastrosas no conti
nente. Vencedores dos fran
ceses em Dettingen (1743), 
os ingleses foram derrotados 
em Fontenoy (1745) e em 
Lawfeld (1747), e tiveram de 
assinar o tratado de Aix-la- 
Chapelle em 1748. Interna
mente, seu trono foi refor
çado pela vitória de Cullo- 
den, na Escócia, sobre o pre
tendente Carlos Eduardo 
(1746). Durante a Guerra 
dos Sete Anos, Jorge II so
freu novos reveses na Euro
pa, perdendo todo o Hanô
ver, enquanto a política de 
expansão colonial do Pri
meiro-Ministro William Pitt 
assegurava à Inglaterra con
quistas brilhantes nas índias 
e na América.

Jorge III

Rei da Grã-Bretanha e da 
Irlanda, eleitor e depois rei 
de Hanôver (Londres, 1738
— Windsor, 1820). Neto de 
lorge II, foi o primeiro rei 
verdadeiramente inglês da 
dinastia de Hanôver. Aspi
rando a restaurar em toda 
sua força a autoridade real, 
desligou-se dos “whigs”. Em 
1761, demitiu William Pitt 
e substituiu-o por seu favori
to John Stuart, conde de 
Bute, que em pouco tempo 
mostrou-se impopular. Após 
as vitórias inglesas do fim da 
Guerra dos Sete Anos, as 
vantagens obtidas com o 
tratado de Paris de 1763 fo
ram julgadas insuficientes pe
la opinião pública. As medi-



das autoritárias do rei chega
ram a provocar uma subleva
ção, que por pouco não lhe 
foi fatal (1768). Finalmente, 
Jorge III encontrou em Lor
de North um primeiro-mi
nistro fiel. North ocupou o 
cargo de 1770 a 1782 e fez 
com que fossem eleitos seus 
partidários nas eleições de 
1774 e de 1780. Além disso, 
forçou os “whigs” (em 1777) 
a deixarem o Parlamento. A 
política financeira em rela- 
çãc) aos colonos da América 
foi infeliz: acabou provocan
do uma guerra que obrigou 
o país a reconhecer a inde
pendência dos Estados Uni
dos da América (em 1783). 
Com a aposentadoria de 
North, terminou o governo 
pessoal de Jorge III. William 
Pitt (filho) dominou o resto 
do reinado. Dirigiu os negó
cios de 1783 a 1801 e de 
1804 a 1806, e sua autori
dade foi reforçada pela 
doença do rei (que em 1810 
enlouqueceu completamente). 
No ano seguinte foi criada 
uma regência em favor de 
seu filho, o futuro Jorge IV.

Jorge IV

Rei da Grã-Bretanha, da 
Irlanda e de Hanôver (Lon
dres, 1762 — Windsor, 
1830). Após uma juventude 
escandalosa, foi chamado à 
regência do reino em 1811 
quando da demência de seu 
pai, Jorge III (mas só tomou 
o título de rei em 1820). 
Como príncipe de Gales, 
encabeçara a oposição 
“whig”, mas a seguir aban
donou o poder aos “tories”, 
tendo como principais pri
meiros-ministros Henry Cas- 
tlereagh e Arthur Welling- 
ton. Extremamente conserva
dor, emitiu diversas leis con
tra a liberdade de imprensa 
e teve de reprimir incessan
tes perturbações na Irlanda. 
Em 1823, porém, reaproxi- 
mou-se dos liberais e tomou 
George Canning como mi
nistro. Em 1829 concedeu a 
emancipação aos católicos. 
Casado desde 1785, secreta 
e ilegalmente, com uma ca
tólica, Mrs. Fitzherbert, foi 
obrigado a anular essa união 
(em 1794), para não perder 
o direito ao trono. Casou-se 
em 1795 com sua prima Ca- 
roline de Brunswick. Em 
1820, envolveu-a num escan
daloso processo de adultério.

José I (Dom)

Rei de Portugal (Lisboa, 1714
— id., 1777). Filho de dom 
João V, da dinastia de Bra
gança, casou-se com a filha

de Filipe V de Espanha, 
Mariana Vitória. Sucedeu ao 
pai em 1750, quando da mor
te deste, tendo como primei
ro-ministro Sebastião José de 
Carvalho e Melo, o futuro 
marquês de Pombal. Seu rei
nado, conhecido como a “era 
pombalina”, foi marcado pela 
guerra com a França e a Es
panha, pela política das Com
panhias, pelo reforço do 
aparelho militar, por refor
mas fiscais, pela perseguição 
aos jesuítas, além do rompi
mento de relações com a 
Santa Sé. Vítima de um aten
tado em 1759, o rei iniciou 
um dos casos políticos mais 
famosos da história de Por
tugal: o processo dos Távo- 
ras.

José II

Imperador do Sacro Império 
Romano-Germânico (Viena, 
1741 — id., 1790). Filho 
mais velho do Imperador 
Francisco I e de Maria Te
resa, em 1764 foi proclama
do rei dos romanos e no ano 
seguinte (quando da morte 
de seu pai) coroaram-no im
perador. O poder foi exerci
do inicialmente por sua mãe. 
José fora afastado da reli
gião por inábeis pedagogos 
jesuítas, mas continuava ani
mado por um ardente desejo 
de reformas. Em 1760 casou- 
se com Isabel de Parma, 
que morreu três anos depois 
(de varíola), deixando-lhe 
uma filha (Maria Teresa). 
Essa morte marcou-o pro
fundamente, e José fez-se um 
soberano triste, desconfiado 
e distante das realidades de 
sua época e do espírito de 
seu povo. Durante quinze 
anos suportou a tutela ma
terna. Após a morte de 
sua mãe, em 1780, empreen
deu sua política de “despo
tismo esclarecido”, inspirada 
no racionalismo da filosofia 
francesa das “luzes” . A par
tir de 1781, substituiu o an
tigo sistema feudal por uma 
divisão administrativa em

províncias e círculos. Em
1784 o alemão tornou-se a 
língua única da administra
ção; a servidão foi abolida 
(1J81/85); a expansão eco
nômica, encorajada pela su
pressão das antigas barreiras 
alfandegárias no interior do 
império. Mas foi na religião 
que a política reformadora 
de José II teve maior res
sonância. Esforçou-se em 
separar os bispos da Santa 
Sé — as nomeações episco
pais não dependeriam mais 
da confirmação pontifical. 
Assim, José II instituiu-se 
como verdadeiro primaz da 
Áustria. As delimitações das 
dioceses foram modificadas; 
cinco “seminários gerais”, 
controlados pelas universida
des, substituíram os seminá
rios diocesanos. Com o pre
texto de depurar o cristia
nismo, José II intrometeu-se 
nos detalhes da liturgia, su
primindo algumas procissões 
e festas, fixando o número 
de missas e mesmo as velas 
que deveriam ser acesas em 
algumas funções. Inimigo 
das ordens monásticas, orde
nou pelos editos de 1782,
1785 e 1786 a supressão de 
738 conventos, nos quais fo
ram instaladas escolas. O 
edito de tolerância (1781) 
deu total liberdade aos pro
testantes e aos ortodoxos. O 
casamento civil foi estabele
cido em 1783. Sua política 
externa não obteve sucesso; 
ao mesmo tempo, a política 
anticlerical e a supressão dos 
antigos privilégios e costu
mes de Brabant (1789) pro
vocaram uma revolução e 
levaram à criação dos Esta
dos Belgas Unidos, em 1790.

Josefina (Marie-Josephe 
Rose Tascher de La 

Pagerie)

Imperatriz dos franceses 
(Trois-Ilets, Martinique, 1763
— La Malmaison, 1814). Fi
lha de um militar, foi para 
a França em 1779, onde ca
sou-se com o Visconde Ale-
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xandre de Beauharnais, com 
o qual teve dois filhos, Eu- 
gène e Hortense. Em 1794 
seu marido foi executado, em 
conseqüência de seu insuces
so no comando do Exército 
no Reno em 1793, e de sua 
ascendência nobre, que o 
tornaram suspeito aos jaco
binos. Josefina foi aprisio
nada. Quando do 9 Ter- 
midor, os rebeldes liberta
ram-na; tornou-se uma das 
mulheres mais vistas — e 
mais amadas — dos salões 
do Diretório. Em outubro de 
1795 conheceu o General 
Napoleão Bonaparte (seis 
anos mais novo que ela), 
com quem se casou em mar- 
ço do ano seguinte. Bona
parte, cuja paixão por ela 
tornara-o extremamente ciu
mento, levou-a consigo quan
do da campanha da Itália. 
Durante a expedição ao 
Egito, contudo, Josefina fi
cou em Paris, e mostrou que 
o ciúme do marido era jus
tificado. Mas soube recon
quistá-lo, depois, e chegou a 
exercer grande influência so
cial e política na época do 
Consulado. Participou da 
ascensão de Bonaparte tendo 
sido coroada imperatriz em 
1804, após o casamento reli
gioso dos dois. Mas Napo
leão queria um herdeiro, e 
como Josefina não podia ter 
filhos, acabaram se divor
ciando, em dezembro de
1809. Conservando o título 
de imperatriz, Josefina viveu, 
depois de divorciada, no 
castelo de Navarra (Eure) ou 
em La Malmaison (perto de 
Paris), e não cessou de man
ter correspondência com o 
imperador.

José Maurício 
Nunes Garcia

Padre e compositor brasileiro. 
(Rio de Janeiro, GB, 1767
— id., 1830). Mestiço e de 
origem humilde, sofreu o 
desprezo da “aristocracia” 
por não ser branco, nobre 
ou nascido em Portugal. Des
de muito cedo demonstrou 
grande habilidade musical, 
compondo em 1783 a antí
fona (para quatro vozes, dois 
violinos, viola e baixo) “Tota 
Pulchra Es, M aria” . Iniciou- 
se na vida eclesiástica em 
1792, sendo nomeado em 
1798 mestre-de-capela da Sé 
Catedral, com a permissão 
para pregar. A partir de 
1808, com a vinda de Dom 
João VI para o Brasil, ocu
pou os cargos de mestre de 
música e organista da Capela 
Real. Prestigiado junto ao 
Príncipe Dom Pedro, foi 
por ele defendido contra

Marcos Portugal depois de 
1811. Foi inicialmente in
fluenciado por Haydn e Mo- 
zart e posteriormente por 
Marcos Portugal. Foi tam 
bém regente e professor: em 
1790 começara a lecionar 
música gratuitamente. Quase 
todas suas composições fo
ram manuscritas. Algumas 
de suas músicas profanas são 
“As Duas Gêmeas” (ópera) 
e “Divertimentos” (para a 
primeira banda de música 
que chegou ao Brasil). Entre 
suas composições sacras es
tão: “Te Christesolum Mo- 
vimus” (1800, motete para 
soprano e orquestra), “Missa 
de Nossa Senhora a 8 de 
Dezembro” (1810, para or
questra, solista e coro), 
“Missa dos Defuntos” (1809) 
e a grandiosa “Missa de 
Santa Cecília”, a última ma
nifestação de seu gênio 
criador.

Josquin des Prés

Compositor da escola fla
menga (? , c. 1450 — Condé, 
1521). Cognominado o “prín
cipe dos músicos”, foi um 
dos mais admirados compo
sitores do século XV. Teria 
estudado em Saint-Quentin, 
tendo como mestre Ocke- 
ghem. Após uma provável 
estada na corte de Carlos, o 
Temerário, foi para a Itália 
a serviço de Galeo Sforza, 
duque de Milão (1474). De 
1486 a 1494 trabalhou como 
cantor pontifical em Roma. 
Em cerca de 1500 foi à 
França, a serviço de Luís 
XII. No fim de sua vida, 
era preboste do capítulo de 
Condé-sur-l’Escaut. Compo
sitor extremamente fecundo, 
deixou 29 missas (“Da Pa- 
cem”, “De Beata. Virgine”, 
“Pange Lingua”, etc.), 129 
motetes para quatro, cinco, 
seis ou oito vozes (“Ave Ve- 
rum ”) e grande número de 
canções polifônicas. Sua 
característica essencial, que 
o aproxima do ideal da Re
nascença, é a primazia dada 
à expressão.

Jouffroy (Théodore 
Simon)

Filósofo francês (Pontets, 
Doubs, 1796 — Paris, 1842). 
Filho de um preceptor de 
Pontets, recebeu educação 
muito religiosa, mas desde 
a juventude foi influenciado 
pela leitura de Rousseau e 
Voltaire. Mais tarde, na Es
cola Normal, atravessou uma 
crise espiritual, da qual dei
xou um relato. Voltou-se en
tão contra as antigas crenças 
e publicou no “Le Globe” um

artigo que se tornou célebre: 
“Como Terminam os Dog
mas”. Foi professor da Fa
culdade de Letras, depois do 
Colégio de França. No pen
samento filosófico de Jouf
froy a idéia central é a de 
que há necessidade de se 
descobrirem verdades morais, 
políticas e religiosas que ti
nham sido anteriormente 
sufocadas pelos dogmas. 
Espiritualista à maneira do 
ecletismo de Victor Cousin, 
foi também influenciado por 
filósofos escoceses (dos quais 
traduziu diversos livros, co
mo as “Obras Completas”, 
de Thomas Reid). Como eíes, 
Jouffroy tendia a reduzir a 
filosofia à psicologia. Em 
“Curso de Estética”, percebe- 
se a influência de Kant.

Joukovsky (Vassili 
Andreevitch)

Poeta russo (Michensk, 1783
— Baden-Baden, Alemanha, 
1852). Em 1807 foi para 
Moscou, onde, de 1808 a
1810, dirigiu a revista “O 
Mensageiro da Europa”, on
de publicou numerosas tra
duções de obras alemãs, in
glesas e francesas. Em Dor- 
pat, durante dois anos, apro
fundou seu conhecimento da 
literatura alemã e traduziu 
Ludwig Uhland. Na campa
nha de 1812 contra Napo
leão foi tenente e depois 
capitão da milícia moscovita. 
A guerra inspirou-lhe arden
tes poemas patrióticos, que 
se tornaram muito populares 
na Rússia: “Ao Chefe dos 
Vencedores” (1812), “O Can
tor do Campo dos Guerrei
ros Russos” (1812) e “O 
Cantor do Kremlin” (1816). 
Ao fim da campanha foi no
meado leitor da imperatriz, 
e depois professor de litera
tura d a ' futura imperatriz 
Alexandra Féodorovna (para 
a qual compôs uma gramá
tica elementar em francês). 
Em 1826, foi preceptor de 
Alexandre, o jovem herdeiro 
de Nicolau I, ao qual in
fluenciou com seu humanis
mo idealista. Liberado de 
suas funções, foi para a Ale
manha. Joukovsky, chamado 
o “pai dos românticos rus
sos”, escreveu ainda “O Ju
deu Errante ou Ahasvérus” , 
traduziu a “Odisséia” de 
Homero e “Eneida” de Vir
gílio (esta última inacabada, 
pois ele ficara quase cego). 
Puskine chamou-o de “gênio 
da tradução”. Seu grande 
merecimento é de ter elabo
rado a técnica do verso russo 
aperfeiçoando-lhe o emprego 
dos metros, do ritmo, das 
rimas e das estrofes.



Joule (James Prescott)

Físico inglês (Salford, 1818
— Sale, 1889). Autodidata 
em ciência (com exceção de 
alguns estudos feitos com 
John Dalton), atribuía gran
de importância à mensura- 
bilidade. Assim, a obtenção 
de dados quantitativamente 
exatos tornou-se característi
ca de suas pesquisas sobre 
a relação entre efeitos elétri
cos, mecânicos e químicos. 
Dessas experiências resultou 
a teoria mecânica do calor, 
sua grande contribuição à 
ciência. Em 1840, Joule apre
sentou à Royal Society o 
estudo “Sobre a Produção 
do Calor por Eletricidade 
Voltaica”, publicado um 
ano depois na “Revista Fi
losófica”. Em 1843, leu para 
a British Association outro 
famoso trabalho (“Sobre os 
Efeitos Caloríficos de Ele
tricidade e sobre o Valor 
Mecânico do Calor”), no qual 
abordava pela primeira vez 
a equivalência mecânica do 
calor. Em 1845, anunciou 
suas experiências com roda- 
de-pá e, em 1849, seu traba
lho definitivo, “Sobre o 
Equivalente Mecânico do 
Calor”, foi lido para a 
Royal Society, da qual se
ria eleito membro. A partir 
de 1852, passou a colaborar 
com William Thomson Lor
de Kelvin numa série impor
tante de experiências relati
vas à nova ciência da termo
dinâmica, desenvolvida inde
pendentemente por Thomson 
e R. J. E, Clausius, com base 
na teoria mecânica do calor 
de Joule e no teorema de 
Sadi Carnot. Dessas expe
riências resultaram os cha
mados efeitos Joule-Thom- 
son. A importância de Joule 
para a ciência liga-se também 
à primeira estimativa da ve
locidade das moléculas de 
gás (1848). Após a morte da 
esposa (1854), Joule reco
lheu-se a uma vida solitária, 
mas só a partir de 1872, de
vido à saúde precária, dimi
nuiria a intensidade de seus 
estudos. Deve-se a ele a pri
meira velocidade estimada 
das moléculas de gás.

Jourdain (Frantz)

Arquiteto francês de origem 
belga (Antuérpia, 1847 — 
Paris, 1935). Ativo partici
pante dos movimentos de 
renovação da arte no final 
do século XIX e início do 
século XX. Redigiu vários 
manifestos contra o tradicio- 
nalismo e a favor dos pos- 
tuládos renovadores do Art 
Nouveau. Animando grupos 
e organizando exposições (en
tre elas o Salão de Outono, 
em 1903), deixou uma das 
melhores interpretações das 
tendências do Modern Style, 
no qual o racionalismo es
trutural funde-se ao natura
lismo ornamental. O palácio 
dos Grandes Magazins de la 
Samaritaine, construído por 
ele em 1905, em Paris, é um 
dos melhores exemplos des
se estilo: a estrutura metá
lica justapõe-se com sim
plicidade a grandes telas de 
vidro e peitoris de cerâmica, 
decorados com exuberante 
vegetação.

Joyce (James)

V. Joyce, Enciclopédia Abril 
(vol. VII).

József (Attila)

Poeta húngaro (Budapeste, 
1905 — Balatonszározo, 
1937). Após uma infância 
bastante infeliz (era filho de 
uma lavadeira e de um ope
rário que abandonou a fa
mília, emigrando para os 
EUA), Attila trabalhou como 
jornaleiro, vendedor de re
frescos em cinemas e gar
çom. Após a morte da mãe 
(1919), tentou várias vezes o 
suicídio. Empregou-se depois 
nos navios da Companhia 
Atlântica, o que lhe permitiu 
continuar os estudos, mas 
foi dispensado do seminário 
de Nyergesujfalu ao desco
brirem que era ortodoxo. 
Mais tarde, revelou-se aluno 
brilhante em Szeged, na épo
ca em que publicou uma 
coletânea de versos, “Os 
Mendigos da Beleza” (1922), 
que lhe valeu um processo 
por blasfêmia. Absolvido, 
pois tinha só dezessete anos, 
tornou-se representante de 
uma livraria e, depois, fun
cionário de banco. Ao mes
mo tempo, publicava no jor
nal “Nyugat” poemas que 
formariam a coletânea “Não 
Sou Eu quem Grita” (1925). 
Expulso da Faculdade de Le
tras de Szeged, por es
crever poemas reivindica- 
tórios (“Com o Coração em 
Paz”), passou a vender jor
nais para subsistir. Conse
guiu um lugar de preceptor

em Viena; depois foi a Paris, 
onde terminou os estudos na 
Sorbonne. De volta a Buda
peste, empregou-se como 
correspondente comercial e 
publicou, entre 1929 e 1932, 
três novas coletâneas: “Não 
Tenho nem Pai nem M ãe”, 
“Trabalha em vez de te La
mentares” e “A Noite do 
Subúrbio”. Privações, misé
ria e trabalho intensivo obri
garam-no a internar-se numa 
clínica. Restabelecido, passou 
a redigir para o jornal “Szép 
Szó”. Proclamou então sua 
fé na libertação proletária, 
atacando a polícia e o go
verno (“Operários”), exal
tando o sentimento nacional 
(“Húngaros”, “Minha Pá
tria”) e exortando a amizade 
entre os povos (“As Vozes 
do Danúbio e do Olt São as 
Mesmas” e “À Margem do 
Danúbio”). Atacado por dis
túrbios mentais, suicidou-se, 
atirando-se debaixo de um 
trem. Fenômeno único na 
literatura húngara, József é 
considerado um dos maiores 
poetas europeus da primeira 
parte do século XX.

Juan de la Cruz (San)

Místico e poeta espanhol 
(Fontiveros, Ávila, 1542 — 
Ubeda, Andaluzia, 1591). Em 
1563 entrou para a ordem 
carmelita; estudou em Sala
manca e tomou hábito em 
1567. A partir do ano se
guinte, com Santa Teresa 
d’Ávila, começou a dedicar- 
se à reforma de sua ordem. 
O primeiro convento dos 
“descalços” (carmelitas refor
mados) foi fundado em Du- 
ruelo, em novembro de 1568. 
Juan teve de enfrentar forte 
oposição dos carmelitas fiéis 
à tradição (foi duas vezes 
raptado e preso, em 1576 e 
1577/78). Finalmente, viu 
seus esforços reconhecidos 
por Gregório X III, que em 
1580 distinguiu os carmelitas 
descalças dos “mitigados” 
(tradicionais). Prior dos car
melitas em Granada (1581), 
vigário provincial de Anda
luzia (1585) e prior de Se- 
góvia (1589), Juan de la Cruz 
continuou a dirigir a refor
ma carmelita e a multipli
car os conventos, apesar das 
dificuldades que continuavam 
a surgir. San Juan de la Cruz 
é por excelência o “doutor 
místico” do catolicismo, e 
também um dos- maiores 
poetas líricos da Espanha. 
Soube iraduzir o enlevo mís
tico para o vocabulário sim
bólico do amor humano. Al
gumas de suas obras mais 
importantes são: “Cântico 
Espiritual”, “Noche Obs
cura” e ' “Llama de Àmor

José Maurício Nunes 
Garcia —  
Juan de la Cruz, San



Viva”, além de comentários 
como “Subida dei Monte 
Carmelo”. Canonizado em 
1726, foi proclamado doutor 
da Igreja em 1926.

Juárez (Benito)

Político mexicano (Guelatao, 
Oaxaca, 1806 — Cidade do 
México, 1872). Criado por 
um tio, trabalhou na juven
tude como empregado do
méstico. Influenciado pelo 
patrão, iniciou-se na carrei
ra eclesiástica. Mas, em 
1829, passou a estudar di
reito e ciências no Instituto 
de Artes e Ciências de 
Oaxaca. Advogado e liberal, 
foi governador do Estado de 
Oaxaca (1847/52). Depois 
de exilar-se durante o go
verno do Presidente Santa 
Anna (1853/55), tornou-se 
ministro (1855) e vice-presi- 
dente (1859), chegando à 
presidência da República 
(1859) em conseqüência da 
aposentadoria de Confort. 
Decretou a nacionalização 
dos bens da Igreja e suspen
deu o regulamento das dí
vidas externas do México, o 
que provocou uma interven
ção européia (1861), inspi
rada por Napoleão III. No 
ano seguinte, Juárez obteve 
o reembarque de ingleses e 
espanhóis (acordo de Sole- 
dad), mas os franceses 
ocuparam a Cidade do Mé
xico (1863). Maximiliano da 
Áustria foi enviado como 
imperador, enquanto Juárez 
instalava seu governo no 
norte do país, onde os guer
rilheiros lutavam valente
mente contra a ocupação 
estrangeira. As tropas mexi
canas conseguiram capturar 
Maximiliano, fuzilando-o a 
19 de julho de 1867. Juárez 
regressou então à Cidade do 
México, conservando a pre
sidência até a morte.

Jugurta

Rei da Numídia (?, c. 160 
a.C. — Roma, c. 104 a.C.).

Filho ilegítimo de Mastana- 
bal, herdou de seu tio Mi- 
cipsa, em 118 a.C., uma das 
três partes em que o reino 
fora dividido (seus primos 
Miempsal e Adherbal fica
ram com as outras duas). 
Desejando todo o poder para 
si, Jugurta fez degolar 
Hiempsal, enquanto Adher
bal recorria à proteção de 
Roma. Jugurta, porém, su
bornou os senadores roma
nos e obteve uma nova divi
são do reino (116 a.C.). Em 
seguida, tomou Cirta (113 
a.C.), matou o primo e mas
sacrou os mercadores roma
nos ali instalados. Roma de
clarou guerra a Jugurta que, 
apesar da intervenção do 
tribuno Memmius, conseguiu 
pagar por um acordo que 
mantinha o “status quo” 
(111 a.C.). A guerra foi re
tomada dois anos depois: 
Caecilius Metellus derrotou 
Jugurta em Vaga (109 a.C.) 
e em Muthul, mas não con
seguiu tomar a fortaleza de 
Zama Regia. Mário, seu su
cessor, conquistou Capsa 
(107 a.C.), o fortim de Mou- 
louya (106 a.C.), e depois 
Cirta. Sula, questor de M á
rio, fez com que Bocchus, 
sogro de Jugurta e rei da 
Mauritânia, o traísse. Ju
gurta foi preso e executado. 
Politicamente ingênuo, fora 
iludido pela corrupção exis
tente nas esferas governa
mentais romanas, e não 
percebeu que havia um limite 
para as ações dos reis-saté- 
lites de Roma. Uma vez 
ultrapassado este limite, ha
veria intervenções decisivas.

Júlia da Silva Munster 
(Francisca)

Poetisa brasileira (Xiririca, 
SP, 1874 — São Paulo, SP, 
1920). Aos oito anos mu
dou-se com a família para 
São Paulo. Seus primeiros 
escritos foram publicados no 
jornal “O Estado de S. 
Paulo”. Colaborou em se
guida nos jornais “Correio 
Paulistano”, “Diário Popu
lar” (SP), “O Álbum” (GB) 
e “A Semana” (GB). Em 
1895 publicou “Mármores”, 
com prefácio de João Ribei
ro, que recebeu críticas fa
voráveis e obteve muito su
cesso. Quatro anos depois 
publicou “Livro de Infân
cia”. Em 1907, foi convi
dada a participar da Acade
mia Paulista de Letras, em 
organização. Em 1917, os 
poetas paulistas homenagea
ram-na, oferecendo seu busto 
à Academia Brasileira de 
Letras. É considerada a 
maior poetisa do parnasia
nismo no Brasil. Defendeu 
a teoria da arte pela arte.

Juliano (Flávio Cláudio, 
dito o Apóstata)

Imperador romano (Cons
tantinopla, 331 — Mesopo- 
tâmia, 363). Filho mais novo 
de Júlio Constâncio e sobri
nho de Constâncio, o Gran
de, escapou com o irmão 
mais velho, Gallus, do mas
sacre de toda sua família, 
ordenado quando da morte 
de Constantino (337). Rigo
rosamente vigiado, foi entre
gue aos cuidados do eunuco 
Mardônio, para ser criado 
longe da corte, na Capadócia 
e Nicomédia. Marcado pro
fundamente pela tragédia 
familiar (cujos responsáveis 
proclamavam-se discípulos de 
Cristo), desligou-se do cris
tianismo. Influenciado por 
Mardônio (helenista, amante 
das tradições pagãs e adepto 
da filosofia neoplatônica), 
Juliano passou a estudar em 
Atenas (355), onde teve co
mo condiscípulos os futuros 
bispos São Basílio e São 
Gregório de Nazianzo. De 
regresso a Roma, dissimulan
do sua orientação religiosa, 
conseguiu conquistar a sim
patia de Constâncio II, que 
o apresentou ao exército 
com o título de césar (no
vembro, 355). Enviado para 
defender a Gália contra os 
bárbaros alcançou uma im
portante vitória sobre os 
alamanos em Estrasburgo 
(357). Constâncio quis tirar- 
lhe suas melhores tropas 
para enviá-las ao Oriente, 
contra os persas; mas os 
soldados revoltaram-se e 
proclamaram Juliano impe
rador, (360). Somente a mor
te de Constâncio (novembro, 
361) impediu a extensão da 
guerra civil. Quando se tor
nou senhor absoluto do im
pério, Juliano repudiou aber
tamente o cristianismo: o 
paganismo, revitalizado, foi 
declarado religião oficial. 
Apesar de um edito de tole
rância, uma velada persegui
ção foi encetada contra os 
cristãos: através de humilha
ções, ou prometendo cargos 
e honrarias aos renegados, 
Juliano esforçou-se por con
seguir apostasias. A isenção 
dos impostos municipais, em 
favor do clero cristão, foi 
anulada, numerosos bens da 
Igreja foram confiscados e 
um edito proibiu aos cristãos 
ensinarem retórica. Para me
lhor destruir o cristianismo, 
o imperador começou por 
imitá-lo; uma hierarquia sa
cerdotal pagã foi instaurada, 
criaram-se escolas de teolo
gia, uma liturgia e mesmo 
um sistema penitencial pa
gão. Para defender-se de 
acusações evangélicas, Julia-



no ordenou a reconstrução 
do Templo de Jerusalém. 
Mas essa ordem jamais foi 
executada. Em março de 362, 
Juliano empreendeu uma 
campanha contra os persas. 
Foi mortalmente ferido na 
Mesopotâmia.

Júlio II (Giuliano delia 
Rovere)

Papa (Albissola, perto de 
Savona, 1443 — Roma, 
1513). Franciscano promovi
do a cardeal por seu tio, o 
Papa Sixto IV, foi enviado 
à França como legado 
(1480/84). Opôs-se violenta
mente ao nepotismo do 
Papa Alexandre VI e, du
rante quase todo seu ponti
ficado, teve que viver refu
giado na Itália do norte ou 
na França. Retornou a Ro
ma após a morte de Alexan
dre VI (1503)' e aproveitou- 
se do breve reinado de Pio
III (setembro/outubro de 
1503) para preparar sua pró
pria eleição. Tornou-se papa 
em novembro de 1503, sob 
o nome de Júlio II. Segundo 
Maquiavel, “ele fez tudo 
para desenvolver a Igreja e 
não a pessoa privada”. Mas, 
para o historiador italiano 
Francesco Guicciardini, foi 
também “uma das figuras 
mais profanas que passaram 
pelo trono de São Pedro”. 
Gênio político e belicoso, 
retomou a Romanha e ou
tras possessões de César 
Bórgia (1504), submeteu Pe- 
rúgia e Bolonha (1506); for
mou com a França, a Espa
nha e o Imperador Maximi- 
liano I a liga de Cambrai 
(1508) contra Veneza. Mas 
a vitória francesa em Agna- 
del (maio, 1509) fez com que 
assinasse rapidamente um 
tratado com Veneza (feve
reiro de 1510), passando a 
dedicar-se inteiramente à 
libertação da Itália. Luís 
XII da França, aliado do 
Imperador Maximiliano I, 
fez com que Júlio II fosse 
citado diante de um concílio 
convocado em Pisa; para 
evitar os riscos de um cis
ma, o papa constituiu a 
Santa Liga (outubro de 1511), 
com Ferdinando, o Católico, 
de Veneza, e Henrique V III, 
da Inglaterra. Após as vitó

rias de Gaston de Foix (Ra- 
vena, 1512), os franceses 
foram obrigados a deixar a 
Romanha, e depois Milão. 
Júlio II reconciliou-se com 
o duque de Ferrara, reuniu 
em Latrão um concílio para 
condenar os atos do “pseu
do concílio” de Pisa, lançou 
a interdição contra a França 
e chegou a pensar em dar 
a Coroa francesa ao rei da 
Inglaterra. Júlio II deu am
pla liberdade aos humanis
tas,, e foi rico protetor das 
artes, aproveitando o gênio 
de Michelangelo, Rafael e 
Bramante. Em 1506, colocou 
a primeira pedra da Basílica 
de São Pedro, em favor da 
qual lançou a ‘ campanha das 
“indulgências”, que posterior
mente seria um pretexto da 
revolta de Lutero.

Psiquiatra e psicólogo suíço 
(Kesswil, 1875 — Küssnacht, 
1962). Fez todos seus estu
dos em Basiléia, iniciando 
sua carreira psiquiátrica em 
1900 no Manicômio Canto- 
nal e na Clínica Psiquiátrica 
da Universidade de Zurique, 
onde mais tarde se tornou 
médico-chefe. Nessa época 
estudou psicopatologia teóri
ca com Pierre Janet em 
Paris. Em 1909 renunciou ao 
seu cargo administrativo pa
ra dedicar-se à atividade mé- 
dico-psicoterapêutica, à in7 
vestigação científica e a tra
balhos literários. Desde seu 
encontro com Freud, em 
1907, passou a estudar a teo
ria psicanalítica. Em 1912 
publicou um estudo sobre a 
teoria de Freud — “Wan- 
dlungen und Symbole der 
Libido” (“Transformações e 
Símbolos da Libido”) — 
que evidenciava concepções 
diferentes. Isso provocou, 
pouco mais tarde, sua sepa
ração definitiva da Escola 
Psicanalítica, passando a de
nominar seu sistema Psicolo
gia Analítica. Além de ana
lista, foi místico, filósofo e

possuidor de uma cultura 
vastíssima. Suas investigações 
sobre o inconsciente levaram- 
no a realizar inúmeras via
gens para estudar povos 
primitivos (seus mitos, reli
giões, folkways e mores) em 
todos os continentes. Reini
ciou suas atividades como 
professor de psicologia na 
Universidade Federal Politéc
nica de Zurique (1933/41). 
Professor de psicologia na 
Universidade de Basiléia 
(1943), demitiu-se por moti
vos de saúde, dedicando-se 
exclusivamente ao trabalho 
científico e literário. Sua 
obra compreende mais de 
duas centenas de trabalhos; 
entre eles, “Tipos Psicológi
cos” (1933), “A Integração 
da Personalidade” (1939). 
“Psicologia e Religião” 
(1937).

Juni (Juan de)

Escultor espanhol de origem 
francesa (Joigny?, c. 1507 — 
Valladolid, 1577). Iniciou na 
França sua formação e, pelo 
estudo de suas obras, acre
dita-se que tenha trabalhado 
também na Itália. Por volta 
de 1533 encontrava-se em 
León. Depois, esteve em 
Medina de Ríoseco, Tero, 
Zamora (onde, doente, redi
giu seu testamento, em 1540) 
e Salamanca. Fixou-se em 
Valladolid, conhecendo ali a 
fama e a estima de Alonso 
Berruguete. Atraído sobretu
do pela expressão patética 
da religião, é considerado 
mestre do horror e do apa
vorante. Seu temperamento 
barroco é, porém, atenuado 
pela influência da Renascen
ça clássica. Em León, cola
borou no Convento de São 
Marcos, em cujo museu 
existem diversas obras suas; 
entre elas, um relevo sobre 
“A Queima dos Livros”, 
uma estátua de “São M a
teus” e um relevo em terra
cota da “Virgem Segurando 
o Corpo de Cristo M orto”. 
Em Medina e Ríoseco exe
cutou outros trabalhos em 
terracota: “M artírio de Saint 
Étienne” e “São Jerônimo 
Penitente” ; em Salamanca 
esculpiu a “Deposição de 
Cristo” no túmulo do arqui- 
diácono Gutierre de Castro. 
Foi também autor de vários 
retábulos, entre os quais o 
do altar-mor da Igreja de 
la Antigua, em Valladolid. 
Outras obras dessa época: 
“A Virgem” (para o mostei
ro de Veruela), “A Virgem, 
o Menino Jesus e São João” 
(em Santa Marina de León). 
Por volta de 1570 esculpiu 
“Calvário”, “Descida da 
Cruz” e “Virgem da Pieda-
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de” no retábulo da capela 
do comendador Dom Pedro 
Gonzales Alderete, em San 
Antolín de Tordesilhas. Em 
1571 terminou a “Deposição 
no Túmulo” da catedral de 
Segóvia. Entre suas últimas 
obras, executadas em Valla- 
dolid, destacam-se “O Cris
to” (Convento Santa Catari
na), o retábulo de São 
Francisco de Assis (Convento 
de Santa Isabel) e o “Santo 
Antônio de Pádua” (Museu 
de Valladolid). Na escultura 
policromada espanhola, seu 
nome é citado como um dos 
mais expressivos.

Junqueira Freire 
(Luís José)

Poeta brasileiro (Salvador, 
BA, 1832 — id., 1855). De
pois de completar estudos no 
Liceu Provincial, tornou-se 
frade beneditino. Dos deze
nove aos 22 anos ficou co
nhecido como frei Luís de 
Santa Escolástica. Em 1854, 
porém, pediu e obteve das 
autoridades eclesiásticas sua 
secularização. Um ano de
pois, tinha completado as 
“Inspirações do Claustro” , 
uma autobiografia em que 
narrava as impressões de 
três anos no convento. Se
gundo vários críticos, Jun
queira Freire usou o verso 
para exprimir desejos de 
libertação psicológica. Neles, 
pode-se perceber sua insatis
fação diante da vida. Teria, 
assim, feito da poesia um 
meio para expor sofrimentos 
íntimos, contradições da re
ligião e apelos da morte.

Justiniano

V. Bizantino, Império, Enci
clopédia Abril (vol. II).

Justino (São, dito 
o Filósofo)

Doutor da Igreja (Flavia 
Neápolis, atual Napluse, iní
cio do século II — Roma, 
163/65). Após estudar várias

filosofias, converteu-se ao 
cristianismo, quando se acha
va em Éfeso. O episódio é 
narrado no seu “Diálogo 
com o Judeu Tryphon”. 
Acredita-se que tenha sido 
levado a converter-se prin
cipalmente sob influência das 
narrativas proféticas, da alta 
moralidade dos cristãos e do 
heroísmo dos mártires. Mes
mo após sua conversão, con
tinuou ensinando toda espé
cie de filosofia. Escreveu 
duas apologias (a primeira 
em 152 e a segunda em 160), 
destinadas a defender os 
cristãos dos ataques de imo
ralidade lançados contra eles 
pelos pagãos. Não eliminou 
também a possibilidade de 
ser martirizado: toda sua vida 

, foi uma meditação sobre o 
martírio, que realmente acon
teceria. Justino foi um dos 
primeiros escritores cristãos 
a apelar para o testemunho 
da razão a fim de justificar 
o cristianismo. É considera
do também o fundador da 
teologia cristã.

Juvarra (Filippo)
Arquiteto e cenógrafo italia
no (Messina, 1678 — Madri, 
1736). Filho de um ourives 
que trabalhava com prata, 
Juvarra estudou arquitetura 
em Roma (1703/14), onde 
foi um dos mais hábeis alu
nos do renomado arquiteto 
Cario Fontana. Em 1705, 
venceu um concurso, tor
nando-se membro da Acade
mia de Luca. Em 1708, viu 
sua habilidade reconhecida 
pelo Cardeal Ottoboni, que 
lhe encomendou cenas para 
seu teatro no Palazzo delia 
Cancelleria. Foram-lhe tam
bém encomendados em 1709 
cenários para o teatro da 
Rainha Maria Casimira, da 
Polônia, para o Palácio 
Zuccari e para uma ópera 
mandada encenar pelo Impe
rador José I (1711). Nomea
do arquiteto real do novo 
rei da Sicília (o título fora 
adquirido em 1713 pelo du
que de Savóia)v Juvarra 
transferiu sua residência para 
Turim, a capital savoiana, 
onde obteve sucesso imedia
to; sua fama espalhou-se 
rapidamçnte pela Europa. 
Em 1719, seguiu para Lis
boa, onde projetou um pa
lácio em Mafra para o rei 
de Portugal. Viajou no ano 
seguinte para a Inglaterra e 
França e, quinze anos de
pois, esteve em Madri para 
projetar o palácio do Rei 
Filipe V. No Piemonte, 
Itália, juntaram-se seu talen
to de arquiteto e a vontade 
do rei de reformar o centro 
de Turim: a conseqüência 
foi uma revolução na arqui

tetura italiana. Enquanto 
esteve em Turim, realizou 
suas duas obras-primas, o 
chalé de caça real em Stu- 
pinigi e a Igreja delia Car
mine. A extraordinária sen
sibilidade de Juvarra, com
binada a sua inventiva, levou 
a soluções que revelaram 
sofisticação e originalidade. 
No início de sua carreira, 
preferira edifícios maciços, 
estáticos e de espaços mais 
definidos (S. Filippo, 1715; 
Superga, 1717; Palazzo Ma- 
dama, 1718), compostos de 
elementos tradicionais, ilu
minados de maneira conven
cional. Posteriormente idea
lizou espaços leves e areja
dos, iluminados de maneira 
uniforme e ponderada (Stu- 
pinigi, “scale delle forbici” 
no Palazzo Reale, Turim). 
Suas últimas obras são con
sideradas os melhores exem
plos do início do Rococó 
italiano.

Juvenal (Decimio Junio)
Poeta satírico latino (Aqui- 
lum, 50/60 d. C. — ?, 140). 
Provavelmente adotado em 
Roma por um liberto es
tudou retórica e dedicou-se 
por muito tempo à arte ora
tória. Teria sido aplaudido 
nas salas de declamação 
onde defendia causas imagi
nárias. Em cerca de 100, 
abandonou a eloqüência pa
ra dedicar-se à poesia. Es
creveu sua obra-prima: as 
“Sátiras”, que refletem sua 
indignação diante da corrup
ção moral da época. Diver
samente das de Luciolio e 
Horácio, as “Sátiras” de 
Juvenal não contêm alusões 
precisas sobre a vida e a 
pessoa do autor, nem a 
homens ou acontecimentos 
da época. A difusão das 
“Sátiras” iniciou-se somente 
no fim do século IV. Tive
ram mais de dez edições. 
Diz a tradição que sua 
franqueza lhe valeu o exílio 
para o Egito, onde teria 
morrido de tédio e tristeza.

Juxon (William)
Prelado inglês (Chicherter, 
1582 — Cantuária?, 1663). 
Estudou direito em Oxford, 
tomando, a seguir, o hábito 
religioso e tornando-se cape
lão ordinário de Carlos* I. 
Deão de Worcester em 1627, 
foi nomeado bispo de Here- 
ford em 1632. Consagrado 
bispo de Londres (1633), foi 
nomeado tesoureiro da In
glaterra (1636). Juxon foi o 
último clérigo que ocupou 
um cargo de destaque no 
governo. Em 1641 demitiu- 
se, e em 1660 foi nomeado 
arcebispo de Cantuária.


