
Kafka (Franz)

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

Kalidasa

Poeta indiano. Acredita-se 
que tenha vivido na primeira 
metade do século V. A maio
ria dos historiadores vê 
na corte de Clfàndragupta 
(376/414) o cenário mais 
provável para seu gênio poé
tico. Provavelmente nascido 
no distrito de Ujjayni, uma 
tradição o dá como morto 
no Ceilão. Sua vida, tão 
pouco conhecida, foi acres
cida de lendas, algumas ins
piradas pelo seu nome, que 
significa “escravo de (da 
deusa) Kali”. Kalidasa é 
considerado um dos maiores 
escritores da literatura sâns- 
crita. Ocupa essa posição 
pela escolha de assuntos, 
maneira de descrever as si
tuações amorosas, virtuosi
dade da forma, profundidade 
e delicadeza dos sentimentos, 
calor e variedade dos tons. 
Foram-lhe atribuídas nume
rosas obras, das quais só se 
conhecem três poemas: “A 
Nuvem Mensageira” ; “A 
Estirpe de Raghu” — crô
nica poética dos reis lendá
rios da estirpe do sol — e 
“O Nascimento do Deus da 
Guerra”, narrativa dos acon
tecimentos que precederam 
o nascimento do filho da 
deusa Siva; dele também são 
três peças de teatro: “Mãlã- 
viã e Agnimitra”, “Urvãshi 
Reconquistada” e “Sakunta- 
la”. Esta última seria a obra- 
prima de toda a arte dra
mática indiana.

Kaménev (Lev 
Boríssovitch Rosenfeld, 

dito)

Político russo (Moscou, 1883
— id., 1936). De origem 
israelita, em 1901 aderiu ao 
partido social-democrata. 
Após ter sido preso duas

vezes, em 1908 reuniu-se com 
Lênin em Genebra, mas em 
1914 retornou à Rússia para 
dirigir o partido e o trabalho 
dos deputados bolcheviques 
da duma (assembléia). Em 
1915, tendo aderido às teses 
pacifistas de Lenin, na 
questão da Primeira Guerra 
Mundial, foi preso e banido 
para a Sibéria. Retornou às 
vésperas da revolução de 
março de 1917 e, até a che
gada de Lenin, foi o prin
cipal líder bolchevique de 
Petrogrado. Opondo-se à 
política de Lenin, que deseja
va todo o poder para os bol
cheviques, defendeu um go
verno de coalizão formado 
por todos os partidos socia
listas. Foi eleito para o Po- 
litburo do comitê central do 
partido em 1917 e 1919. De
signado plenipotenciário na 
conferência de Brest-Litovsk, 
em março de 1918, tornou-se 
depois presidente do Con
selho Econômico do Soviete 
de Moscou (1918/26) e vice- 
presidente do Conselho dos 
Comissários do Povo (1922). 
Após ter apoiado Staíin con
tra Trótsky, aproximou-se 
deste último em 1925. Em 
1926/27 tornou-se embaixa
dor na Itália. Por três vezes 
foi expulso e depois reinte
grado no Partido Comunista 
(1927, 1932 e 1934). Senten
ciado à prisão por cinco anos 
em 1935, foi julgado nova
mente, condenado à morte e 
fuzilado em agosto de 1936.

Kandinsky (Vassili)

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

Kant (Emmanuel)

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

Kapteyn (Jacobus 
Cornelius)

Astrônomo holandês (Barne- 
veld, 1851 — Amsterdam,

1922). Freqüentou a Univer
sidade de Utrecht e, em 1875, 
tornou-se membro da equi*- 
pe científica do Observató
rio de Leiden. Em 1878 foi 
eleito para a cadeira de 
astronomia e mecânica teó
rica em Groningen. Apesar 
de não ter sido o primeiro 
a utilizar a fotografia para 
fins astronômicos, a ampli
dão da visão científica de 
Kapteyn, bem como a capa
cidade com que levava a 
termo longos programas de 
pesquisa, dão-lhe uma posi
ção de clássico em fotografia 
astronômica. Juntamente com 
Sir David Gill, determinou a 
posição de 400 000 estrelas 
do hemisfério sul. Numa sé
rie de publicações do labo
ratório Groningen, Kapteyn 
investigou o movimento e 
distribuição das estrelas no 
espaço: assim, descobriu que 
os movimentos próprios das 
estrelas não são produtos do 
acaso, mas seguem duas di
reções opostas no espaço. 
Muitas pesquisas posteriores 
no campo das distâncias e da 
organização das estrelas no 
espaço originaram-se de seus 
trabalhos.

Karloff (William 
Hemy Pratt, dito 

Bóris)

Ator inglês (Londres, 1887
— Midhurst, Sussex, 1969). 
Mais novo entre oito irmãos, 
perdeu os pais ainda crian
ça e foi criado pelos mais 
velhos, que o queriam diplo
mata. Mas, com apenas 
nove anos, mostrava suas 
inclinações reais, ao repre
sentar no palco do colégio 
a peça “Cinderela”. Fre
qüentou o King’s College — 
sem muito interesse — e, em 
1909, foi enviado para o 
Canadá, onde fez serviços 
diversos, até começar a tra
balhar no teatro, em 1910, 
na peça “O Diabo”. Mesmo 
quando já  trabalhava no 
cinema, nunca abandonou 
completamente o teatro. De 
1910 até 1916 atuou em di
versas companhias teatrais 
que representavam no oeste 
do Canadá e nos EUA. Re
tornou depois à Inglaterra, 
onde continuou a carreira, 
fazendo pequenos papéis no 
teatro, e também começou 
a trabalhar como coadju
vante em diversos filmes 
mudos. O sucesso que obteve 
no teatro em “O Código 
Penal” fez com que fosse 

’ contratado para a versão 
cinematográfica da peça, em 
1931. Mas foi com sua atua
ção como o monstro em 
“Frankenstein” (1931) que 
iniciou sua ascensão na car-



reira cinematográfica. A par
tir desse filme, o nome Bóris 
Karloff seria sinônimo de 
terror. Alguns de seus gran
des sucessos foram: “A Mú
mia” (1932), “A Casa Si
nistra” (1932), “A Máscara 
de Fu M anchu” (1932), 
“Scarface, a Vergonha de 
uma Nação” (1932), “A Pa
trulha Perdida” (1934), “A 
Noiva de Frankenstein”
(1935), “O Filho de Fran
kenstein” (1935), “A Man
são de Frankenstein” (1945) 
e “Frankenstein 1970” (1958).

Karlstadt (Andreas 
Rudolf Bodenstein von)

Teólogo puritano radical da 
reforma protestante (Karls- 
dadt, 1480 — Basiléia, 1541). 
Estudou filosofia e teologia 
nas universidades de Erfurt 
e Colônia. Em 1505, foi no
meado para a nova Universi
dade de Wittemberg, onde 
combinou as funções de pro
fessor com seus deveres re
ligiosos — inicialmente co
mo cônego e depois como 
arquidiácono. Em 1517 co
meçou a ensinar sobre “De 
Spiritu et Litera”, de San
to Agostinho. Ajudou Mar- 
tinho Lutero em seus estu
dos de teologia centrados em 
Agostinho e outros autores. 
Quando se iniciou a contro
vérsia sobre as indulgências, 
Karlstadt defendeu Lutero na 
disputa de Leipzig (julho de 
1519), da qual Lutero tam
bém participou. Seu nome 
foi acrescentado à bula papal 
contra Lutero em 1520. Em 
1521, foi para a Dinamarca 
a pedido do Rei C ristianoII, 
para auxiliar na reforma da 
religião do país. Mas esta 
fracassou e Karlstadt retornou 
em junho de 1521. Publicou 
então diversas teses e trata
dos sobre a extinção do celi
bato e das missas, e a intro
dução da eucaristia de duas 
espécies (pão e vinho) para 
todos. Condenava o culto de 
imagens, que considerava 
responsável por tumultos. 
Quando Lutero voltou, Karls
tadt restringiu sua atuação à 
docência e iniciou um pe
ríodo de intenso misticismo, 
que só se atenuou quando 
assumiu a paróquia de Orla- 
munde (1523). A introdução 
de novas reformas religiosas 
provocou um encontro com 
Lutero, em Jena (1524). Ali 
se evidenciou a ruptura entre 
ambos, motivada principal
mente pelas idéias de Karls
tadt acerca da Santa Ceia: 
negava a presença real de 
Cristo e o caráter sagrado 
da eucaristia. Em 1529, 
abandonou definitivamente a 
Alemanha e ligou-se a Zwin-

glio, na Suíça. Foi diácono 
em Zurique, e em 1534 tor
nou-se pastor e professor 
em Basiléia. Por seu pensa
mento religioso bastante ori
ginal, Karlstadt exerceu im
portante papel na fqrmação 
do protestantismo. Para dar 
destaque à simplicidade da 
Bíblia, diminuiu substancial
mente o conjunto de tradi
ções dogmáticas e litúrgicas. 
Para ele, a graça divina im
plica total santificação do 
homem: no plano individual 
expressa-se na superação do 
pecado, no plano coletivo 
em reforma das estruturas 
sociais.

Karman (Theodore von)

Físico húngaro naturalizado 
norte-americano (Budapeste,
1881 — Aachen, Alemanha, 
1963), cQgnominado “pai da 
era supersônica”. Doutorado 
em mecânica pela Universi
dade de Gõttingen, em 1912 
foi nomeado diretor do Ins
tituto Aeronáutico da Uni
versidade de Aachen. Em 1930 
deixou a Alemanha para ir 
aos EUA, onde assumiu o 
cargo de diretor do Labora
tório Aeronáutico Gudde- 
nhein, no Instituto de Tecno
logia da Califórnia. Em 1936, 
adotou a cidadania norte- 
americana. Durante seus 
quase vinte anos de trabalho 
para o instituto californiano, 
abriu novas perspectivas para 
a pesquisa de foguetes. Foi 
um dos primeiros a construir 
helicópteros operáveis e for
mulou teorias e desenhos 
que tornaram possível o 
desenvolvimento do avião- 
foguete Bell X-l. Em 1942, 
o laboratório onde traba
lhava passou a operar com 
pesquisas sobre jato-propul- 
são. Karman fundou então 
a Aerojet Engineering Cor
poration (mais tarde Aerojet 
General), que se tornaria 
uma das mais importantes 
fábricas de foguetes do 
mundo. Em 1951, criou o 
Conselho Consultivo de Pes
quisa e Desenvolvimento da 
Aeronáutica (subordinado à 
OTAN), do qual foi presi
dente (1952/63). Editou li
vros sobre aerodinâmica.

Kautsky (Karl)

Político alemão (Praga, 1854
— Amsterdam, 1938). De pai 
tcheco e mãe alemã, estudou 
história e ciência em Viena. 
Ainda estudante, ligou-se 
ao Partido Social-Democrata 
austríaco. Em 1880, publicou 
um panfleto sobre a relação 
entre o crescimento da popu
lação e o progresso social. 
Em 1880, foi para Zurique,

onde se tornou marxista, sob 
a influência de Eduard 
Bernstein. Posteriormente, em 
Londres, conheceu Friedrich 
Engels. Todos os seus escri
tos posteriores visavam à 
difusão e popularização do 
marxismo. Em 1880, em 
Stuttgart, fundou o jornal 
científico socialista “Die 
Neue Zeit”, que editou até 
1917. Sua obra mais fa
mosa foi “A Teoria Econô
mica de Karl Marx” (1887). 
Suas proposições formaram a 
base teórica do “Programa 
Erfurt” (1891) do Partido 
Social-Democrata alemão. 
Em diversos escritos, Kautsky 
tentou aplicar os métodos 
marxistas ao estudo da his
tória, destacando-se a obra 
“Thomas More e sua U to
pia” (1888). A amizade com 
Engels durou mais de uma 
década e, quando este mor
reu (1895), Kautsky foi con
siderado o maior estudioso 
da doutrina marxista. No 
Congresso de Paris (1900), 
fez condenar “a participação 
socialista nos governos bur
gueses” . Em abril de 1917, 
tendo se tornado com Berns
tein e Lebedour o chefe da 
minoria que se opunha à 
política de guerra, fundou o 
Partido Social-Democrata In
dependente (USPD). Minis
tro adjunto dos Negócios 
Estrangeiros no ano seguinte 
à revolução alemã de novem
bro de 1918, publicou do
cumentos que tendiam a pro
var a responsabilidade do 
governo imperial no desen
cadeamento da guerra. Após 
ter publicado sua principal 
obra teórica, “Concepção 
Materialista da História”, 
deixou a Alemanha devido 
à ascensão de Hitler ao po
der, refugiando-se na -Boêmia 
e depois em Amsterdam.

Kazantzakis (Nikos)

Escritor grego (Heraclion, 
Creta, 1883 — Freiburg, 
Alemanha, 1957). Passou a 
infância em meio à guerra 
travada contra a tirania 
turca. Foi educado em Ate
nas e depois em Paris, onde 
estudou direito. Militante 
socialista desde a juventude, 
em 1945 ocupou importante 
função no governo grego. 
Antes de aposentar-se para 
dedicar todo o tempo à lite
ratura, exerceu função de 
destaque na UNESCO. K a
zantzakis deixou uma obra 
muito grande e variada, im
pregnada de pessimismo e 
misticismo. Seu primeiro 
trabalho foi uma novela, 
“Serpente e Lis” (1906). Pu
blicou ensaios filosóficos (o 
mais importante é “Salvatore

Kafka, Franz —  
Kazantzakis, Nikos



Dei”), tragédias, livros de 
viagens e poesias épicas e 
líricas. Sua “Odisséia” , poe
ma filosófico e épico de 
33 333 linhas, tem caráter 
autobiográfico. Traduziu pa
ra o grego obras clássicas, 
como “A Divina Comédia” 
de Dante e “Fausto” de 
Goethe. Adquiriu fama inter
nacional, principalmente com 
as novelas “Alexis Zorba” 
(1946), da qual Michael 
Cacoyannifc fez o filme 
“Zorba, o Grego” ; e “Cristo 
Recrucificado” (1954).

Keaton, (Joseph Francis, 
dito Buster)

Ator norte-americano (Piqua, 
Kansas, 1895 — Hollywood, 
Califórnia, 1966). Filho de 
atores de “vaudeville”, aos 
quatro anos Buster Keaton 
já  atuava em alguns núme
ros com os pais: “Os Três 
Keatons” tornaram-se conhe
cidos por suas exibições, 
uma mistura de acrobacias e 
mímicas improvisadas. Sob 
a direção paterna, adquiriu 
uma característica que dura
ria toda a vida: um come
diante que não sorria. Esta 
(pseudo) imparcialidade — 
compensada pela expressivi
dade dos olhos —  torna-se 
cômica diante de situações 
extravagantes, catástrofes, a 
revolta permanente dos ob
jetos e das máquinas. Kea
ton começou a carreira no 
cinema em 1917 e se torna
ria o mestre da comédia 
muda, que antecipou a te
mática da luta do homem 
contra a máquina. De 1920 
a 1927, com sua própria 
companhia, na qual era es
critor, diretor e artista, fez 
dezenove filmes curtos e dez 
longa-metragens. Entre os 
primeiros destacam-se: “No 
País do Gelo”, “Vizinhos 
Vigilantes”, “O Espantalho”, 
“Um Grande Navegante”, 
“O Bode Expiatório”, “Casa 
Maluca”, “Ferraduras M o
dernas”, “O Enrascado”, “A 
Casa Elétrica” e “Aeronau
ta”. Entre os longa-metra
gens estão: “À Antiga e à 
M oderna” (1923), “Mari
nheiro por Descuido” (1924), 
“O Vaqueiro” (1925), “Os 
Sete Amores” (1925), “O 
General” (1926), “Amores 
de Estudante” (1927), “M a
rinheiros de Encomenda”
(1928) e “Nossa Hospitali
dade” (1932). Os filmes de
ram fama e dinheiro a Bus
ter Keaton. Em 1921, casou- 
se com Natalie Talmadge. 
Em 1927 iniciou-se a fase 
negativa da vida do ator. 
Sua companhia foi dissolvida 
e ele foi obrigado a aceitar 
um contrato oferecido pela

Metro Goldwyn-Mayer. Ape
sar de ser um astro, a com
panhia não lhe permitiu es
crever ou dirigir seus filmes. 
Estes começaram a piorar e 
a decadência foi acentuada 
pelo surgimento do filme 
sonoro, que iria diminuir a 
importância da pantomima. 
Keaton, em desespero, co
meçou a beber, o que levou 
sua carreira ao colapso. Em 
1933, divorciou-se, parou de 
beber e aceitou pequenos 
papéis em filmes. Em 1940, 
casou-se com Eleanor Nor- 
ris. Trabalhou para a tele
visão e, em 1965, foi ovacio
nado no Festival de Cinema 
de Veneza.

Keats (John)

Poeta inglês (Londres, 1795
— Roma, 1821). Filho de 
um palafreneiro enriquecido, 
órfão a partir de 1804, muito 
jovem entusiasmou-se pela 
Grécia antiga. Trabalhou 
como aprendiz de cirurgião 
e depois de um ano foi no
meado externo do Guy’s 
Hospital. Dedicava todo o 
tempo livre à leitura. Seus 
primeiros versos não mos
travam o grande poeta que 
se tornaria, mas, mesmo con
tra o conselho de amigos, 
publicou seus “Poemas” 
(1817). Abandonou a carrei
ra médica para dedicar-se à 
literatura e começou a es
crever seu longo poema 
“Endymion” (1818), que foi 
violentamente criticado. Con
tudo, essas críticas só esti
mularam o poeta a aperfei
çoar seu talento. No ano da 
publicação de “Endymion”, 
Keats encontrou Fanny 
Brawne, a grande paixão de 
sua vida. Teve que separar- 
se dela em setembro de 1820, 
devido à tuberculose que 
contraíra. Foi para a Itália, 
onde morreu alguns meses 
depois. Sobre seu túmulo, no 
cemitério protestante de Ro
ma, foi esculpida a inscri
ção que ele mesmo redigira: 
“Aqui descansa um homem

cujo nome está escrito sobre 
a água” . Em sua honra e 
memória, P. B. Shelley es
creveu o célebre poema 
“Adonais”. Poucos poetas 
escreveram obras tão impor
tantes em tão pouco tempo 
(1818/19). Foram  publicados 
em 1820 “Lamia”, “Isabelle”, 
“A Vigília de Sainte Agnés”, 
“Hyperion” e cinco “Odes”. 
Os erros, as imperfeições de 
seus primeiros poemas ha
viam desaparecido totalmen
te. Apesar de Keats nunca 
ter publicado nada em prosa, 
cartas que escreveu a seu 
irmão demonstram uma pe
netração crítica e filosófi
ca verdadeiramente notáveis. 
Keats, o último e o maior 
dos poetas românticos ingle
ses, exerceria uma profunda 
influência sobre Alfred Ten- 
nyson, Robert Browning, pré- 
rafaelitas, imaginistas, etc.

Kekulé von Stradonitz 
(Friedrich August)

Químico alemão (Darmstadt, 
1829 — Bonn, 1896). Entrou 
para a Universidade de 
Geissen com a intenção de 
tornar-se arquiteto, mas, in
fluenciado por Justus von 
Liebig, voltou-se para a 
química. Depois de receber 
o doutorado em 1852, estu
dou em Paris, onde encon
trou Charles F. Gerhardt, 
de cuja teoria sobre a estru
tura de substâncias orgâni
cas iria desenvolver suas 
próprias idéias. Após passar 
algum tempo em Londres, 
1856, tornou-se professor na 
Universidade de Heidelberg. 
Dois anos depois, foi nomea
do professor de química em 
Gant; em 1865, mudou-se 
para Bonn, onde passou o 
resto de sua vida. Em 1858, 
Kekulé lançou as bases da 
química orgânica estrutural. 
Foi responsável pela formu
lação de dois postulados, 
com os quais reforma o sis
tema de estrutura aceito 
para as substâncias orgâni
cas: 1) os átomos de car
bono podem combinar-se 
diretamente com outros para 
formar cadeias de qualquer 
comprimento e complexida
de; 2) a valência do carbono 
é invariavelmente quatro. 
Um terceiro postulado é 
conseqüência de suas pes
quisas: o estudo dos produ
tos de uma reação pode dar 
informação válida sobre a 
estrutura química dos rea
gentes. Isso abriu caminho 
para os químicos orgânicos, 
que, liderados por Karl 
Friedrich Adolf von Bayer, 
iniciaram a tarefa de eluci
dar estruturas no grande e 
sempre crescente número de 
compostos orgânicos.



Keller (Gottfried)

Poeta e romancista suíço 
(Zurique, 1819 — id., 1890). 
A paixão pela política des
pertou nele o poeta e o ro
mancista. Em Zurique, en
trou em contato com os imi
grados políticos alemães e, 
em 1846, conseguiu que se 
publicasse uma pequena co
leção de versos, nos quais 
predomina um tom polêmico 
e patriótico. Em 1848 ga
nhou uma bolsa de estudos 
na Universidade de Heidel- 
berg, onde teve Feuerbach 
entre seus mestres; depois, 
nas mesmas condições, par
tiu para Berlim a fim de es
tudar teatro. Nos anos ber- 
linenses (1850/55), além de 
alguns esboços para peças 
que nunca foram terminadas, 
escreveu uma novela auto
biográfica em quatro volu
mes, “Henrique, o Verde”, 
considerada um clássico da 
literatura alemã. Em 1855, 
já famoso, retornou a Zuri
que. Mas continuava insatis
feito, achando que ainda não 
encontrara seu lugar na vida. 
Em 1856 publicou as nove
las “As Pessoas de Seldwy- 
la”. Cinco anos depois, foi 
nomeado primeiro-secretário 
cantonal (Staatschreiber). Du
rante quinze anos, cumpriu 
escrupulosamente seus deve
res, o que acarretou uma di
minuição de sua produção 
poética. Em 1876 demitiu-se 
e voltou a escrever. Publi
cou “Novelas de Zurique” 
(1878), “O Epirama” (1881) 
e “M artin Salander” (1886), 
romance no qual demonstra 
sua preocupação pela verdade 
na vida individual e política. 
Reuniu sua obra poética em 
“Poesias”. Keller é conside
rado o maior representante 
da literatura suíça de língua 
alemã no século XIX.

Keller (Helen Adams)

Pedagoga norte-americana 
(Tuscumbia, Alabama, 1880

— proximidades de Easton, 
Connecticut, 1968). Aos de
zenove meses, tornou-se cega, 
surda e, pouco depois, muda. 
Quando tinha cerca de seis 
anos, seus pais pediram para 
Alexander Graham Bell, pro
fessor de surdos (e inventor 
do telefone), conselhos* sobre 
sua educação. Como resul
tado, Anne Mansfield Sul- 
livan (que já  fora cega e re
cuperara parcialmente a vi
são) começou a instruir a 
criança. Em pouco tempo, 
Helen aprendeu o alfabeto 
manual e também o braille. 
Colocando os dedos nos lá
bios e garganta de sua pro
fessora Hellen aprendeu a 
“ouvi-los” falar. Assim, sob a 
direção de Anne Sullivan e a 
instrução da Horace Mann 
School para surdos (Boston) 
e da Escola Wright-Humason 
(cidade de Nova York), He
len Keller aprendeu a ler, 
escrever e falar, e tornou-se 
excepcionalmente hábil nos 
currículos escolares normais. 
Em 1900, entrou para o 
Radcliff College, onde for
mou-se em 1904 “com lou
vor”. Usava livros em braille; 
Anne Sullivan freqüentava as 
aulas com ela, soletrando-as 
para suas mãos. Helen Keller 
ajudou a fundar e trabalhou 
durante muito tempo na 
Comissão para os Cegos de 
Massachusetts. Conseguiu 
mais dinheiro para a Funda
ção Americana para os Ce
gos que qualquer outra pes
soa. Viajou e fez muitas con
ferências, recebendo home
nagens e prêmios de gover
nos estrangeiros e órgãos in
ternacionais. Escreveu diver
sos livros para cegos, entre 
os quais “A História da 
Minha Vida” (1902), “Oti
mismo” (1903), “O Mundo 
em que Vivo” (1908), “Can
ção do Muro de Pedra” 
(1927), “Meio de um Rio”
(1929) e “Tenhamos Fé” 
(1940).

Kelvin (William Thomson, 
lo rd)

Físico britânico (Belfast, Ir
landa, 1824 — Netherhall, 
Escócia, 1907). Filho de Ja
mes Thomson — engenhei
ro, físico e professor de ma
temática na Universidade de 
Glasgow —, William Thom
son ingressou aos onze anos 
nessa universidade. Em 1841, 
mudou para Peterhouse, 
Cambridge. Contando com 
poucos recursos para dedi
car-se às ciências experimen
tais em seu país, foi para 
Paris, onde trabalhou no la
boratório de Henri Victor 
Regnault. Em 1846, voltou

para Glasgow, em cuja uni
versidade lecionaria filosofia 
natural durante 53 anos. Um 
de seus primeiros trabalhos 
foi sobre a idade da Terra, 
baseado em cálculos sobre 
a condução do calor. Suas 
conclusões originaram gran
de controvérsia com os geó
logos. Em 1847, Thomson co
nheceu James Prescott Jou- 
le, cujas idéias sobre a natu
reza do calor iriam influen
ciá-lo profundamente. Em 
1848, Thomson apresentou 
sua escala de temperatura 
absoluta. Em 1851, apresen
tou à Royal Society de Edim
burgo um trabalho sobre a 
teoria dinâmica do calor. 
Nessa obra, expôs o princí
pio da dispersão da energia, 
desenvolvendo conceitos le
vantados por Newton na se
gunda lei da dinâmica. Ape
sar de suas contribuições 
para a termodinâmica pode
rem ser consideradas o tra
balho científico mais impor
tante, foi no campo da ele
tricidade (especialmente sua 
aplicação ao telégrafo sub
marino) que Kelvin se tor
nou mais conhecido. A par
tir de 1854, discutiu a teo
ria matemática de sinaliza
ção através de cabos sub
marinos, aperfeiçoando o 
sistema de forma a aumen
tar a condutividade dos ca
bos. Inventou assim o gal- 
vanômetro de ímã móvel e 
o sifão registrador (paten
teados em 1867). Em 1861, 
induziu a British Associa- 
tion a designar seu primeiro 
comitê para a determinação 
dos padrões efétricos. Dedi
cou-se também ao aperfei
çoamento da bússola m arí
tima, inventou um aparelho 
para fazer sondagens em 
águas rasas ou profundas. 
Simplificou o método Sum- 
mer de determinar a posi
ção de um navio no mar. 
Publicou mais de trezentos 
trabalhos a respeito de quase 
todos os ramos da ciência 
física. Em 1890, tornou-se 
presidente da Royal Society 
e, em 1902, recebeu a Or
dem do Mérito. Após apo
sentar-se, em 1899, dedicou 
a maior parte de seu tempo 
a escrever e revisar as con
ferências que fizera na Uni
versidade Johns Hopkins, 
em 1884, sobre as teorias 
das ondas de luz. O traba
lho foi publicado em 1904, 
ano em que foi eleito chan
celer da Universidade de 
Glasgow.

Kennedy .(John Fitzgerald)

V. Kennedy, Enciclopédia 
Abril (vol. VII).
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Kennedy (Robert Francis)

Político norte-americano 
(Brookline, perto de Boston, 
Massachusetts, 1925 — Los 
Angeles, Califórnia, 1968). 
Estudou na Milton Acade- 
my, uma escola secundária 
em Massachusetts, e formou- 
se pela Universidade de 
Harvard em 1948 e pela 
Faculdade de Direito da 
Universidade de Virgínia em 
1951. Durante a Segunda 
Guerra Mundial, serviu na 
M arinha dos EUA. Logo 
após receber o título de 
advogado, iniciou-se na car
reira jurídica como procura
dor da divisão criminal do 
Departamento de Justiça dos 
EUA (1951/52). Demitiu-se 
para chefiar a campanha de 
candidatura a senador de 
seu irmão John F. Kennedy. 
Retornou depois a Washing
ton para ocupar o cargo de 
conselheiro-assistente da Sub
comissão Permanente de 
Investigações do Senado. 
Ocupou esse cargo de 1957 
até 1960, quando se demitiu 
para coordenar a campanha 
presidencial de seu irmão 
John. Nomeado procurador- 
geral da República dos EUA 
em 1961, por seu irmão, 
ocupou esse cargo, mesmo 
sob o governo de Lyndon 
B. Johnson, até 1964, quan
do se demitiu para candida
tar-se ao Senado, sendo elei
to em novembro do mesmo 
ano. Como procurador-geral 
teve papel importante na pro
moção dos direitos civis e 
em litígios antitruste e an- 
tiextorsão. Como senador, 
preocupou-se com problemas 
raciais, de pobreza, habitação, 
desemprego, bem como com 
a juventude e os movimen
tos trabalhistas. No plano 
internacional, lutou pela 
ampliação da ajuda norte-
americana aos países subde
senvolvidos e declarou-se 
contra a intervenção no 
Vietnam. Em novembro de
1965, durante uma excursão 
feita a diversos países lati- 
no-americanos, esteve no 
Brasil. Em 1966, na campa
nha do Partido Democrata, 
destacou-se como o maior 
líder daquela agremiação 
política. Em março de 1968, 
anunciou que disputaria a 
indicação do partido para 
as eleições presidenciais, e 
seu nome foi incluído em 
diversos escrutínios. Em 5 
de junho de 1968, em Los 
Angeles, quando celebrava 
suas vitórias nas eleições 
primárias da Califórnia e 
Dakota do Sul, foi grave
mente ferido a tiros, mor
rendo na manhã seguinte.

Kepler (Johannes)

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

Kerenski (Aleksandr 
Fiodorovitch)

Político russo (Sibirsk, 1881
— Nova York, 1970). Filho 
de um professor, estudou 
direito em São Petersburgo. 
Em 1912, inscreveu-se no 
grupo trabalhista da quarta 
duma. Excelente orador, des
tacou-se em 1917 como um 
dos principais líderes. Logo 
após a Revolução, tornou-se 
ministro da Justiça e vice- 
presidente do Conselho dos 
Deputados Operários e Sol
dados. Ministro da Guerra 
em maio do mesmo ano, ten
tou manter a Rússia na guer
ra. Como primeiro-ministro, 
a partir de julho procurou 
estruturar um regime demo
crático e parlamentar (con
ferência de Moscou, 11/15 
de agosto de 1917). No en
tanto, o movimento contra- 
revolucionário de Kornilov 
em setembro, associado à 
insurreição dos camponeses 
e ao movimento dos bolche- 
vistas em outubro, obriga
ram-no a refugiar-se junto 
aos cossacos do General 
Krasnov. Quase foi entregue 
aos bolchevistas pelos cossa
cos; mas, com grande dificul
dade, conseguiu deixar a 
Rússia disfarçado (em no
vembro de 1917), viajando 
para a Inglaterra, França e 
depois EUA. Publicou suas 
“Memórias”, em inglês, em
1966.

Kettering (Charles 
Franklin)

Engenheiro e inventor norte- 
americano (perto de Loudon- 
ville, Ohio, 1876 — Dayton, 
Ohio, 1958). Apesar dos pro
blemas de visão que lhe difi
cultaram os estudos colegiais, 
formou-se pela Universidade

de Ohio, em 1904, enge
nheiro eletricista. Trabalhou 
para uma companhia de pro
dutos manufaturados por 
quatro anos, e depois uniu- 
se a um amigo para formar 
a Companhia de Laborató
rios de Engenharia Dayton 
(Delco). Em 1916, a Delco 
tornou-se subsidiária da Cor
poração United States, que 
por sua vez iria ser absorvida 
dois anos depois pela Gene
ral Motors, da qual Kette
ring foi vice-presidente, de 
1920 até sua aposentadoria, 
em 1947. Kettering desenhou 
o motor para o primeiro sis
tema de partida elétrica em 
automóveis a gasolina, que 
foi instalado pela primeira 
vez no Cadillac, em 1912. 
Tendo percebido que os ba
rulhos nos motores dos car
ros eram devidos ao com
bustível, introduziu o uso da 
gasolina etílica, em 1922. Em 
cooperação com os químicos 
da du Pont, desenvolveu um 
verniz de secagem rápida 
para os automóveis (1923). 
Na década de 1930, aperfei
çoou o motor diesel, refinan
do o pistão e o desenho do 
cilindro. O chamado “motor 
Kettering” foi o primeiro 
motor V-8 com válvulas na 
cabeça, o que lhe permitiu 
mais compressão e eficiência. 
Seus interesses dirigiram-se 
também para a medicina (es
pecialmente na descoberta de 
uma cura para o câncer), pa
ra a fotossíntese e para a 
possível utilização da energia 
solar. Com uma doação dele, 
fundou-se em Dayton o Ket
tering Institute, onde se fa
zem pesquisas sobre a cura 
do câncer.

Keynes (John Maynard)

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

Kierkegaard (Sòren Aabye)

V. Kierkegaard, Enciclopédia 
Abril (vol. VII)

King Jr. (Martin Luther)

V. Martin Luther King, En
ciclopédia Abril (Vol. VIII).

Kipling (Joseph Rudyard)

Romancista e poeta inglês 
(Bombaim, 1865 — Londres, 
1936). Filho do conservador 
do Museu de Lahore, estu
dou na Inglaterra, mas retor
nou para a índia em 1882. 
Iniciou-se no jornalismo aos 
dezessete anos; aos 21, pu
blicou seu primeiro livro, 
“Cantigas Departamentais” 
(1886), e, no ano seguinte,



a primeira coletânea de nar
rativas, “Simples Contos das 
Colinas” (1887). Sua vasta 
obra, que elogia o imperia
lismo britânico, a glória mili
tar e a grandeza dos anglo- 
saxões, compreende poemas 
(“Baladas da Caserna”, 
1892), narrativas (“Três Sol
dados”, 1888), romances (“A 
Luz que Falhou”, “A Luz 
que se Apagou”, 1890), e 
outras. Na verdade, tornou-se 
famoso especialmente pelos 
livros de aventuras para 
crianças: os dois “Livros da 
Selva” (1894/95), “Capitães 
Corajosos” (1897) e “Kim” 
(1901). Este último, sua 
obra-prima, é um romance 
que, tomando como herói 
um menino, apresenta o qua
dro dos aspectos mais pito
rescos das índias. Recebeu o 
prêmio Nobel de literatura 
em 1907. Conta-se que por 
duas vezes (1921 e 1924) 
Kipling teria declinado acei
tar a ordem ao mérito — a 
mais alta distinção conferida 
a um súdito britânico —, e 
também teria declarado não 
aceitar a dignidade de poeta 
laureado se esta lhe fosse 
oferecida.

Kirchhoff (Gustav Robert)

Físico alemão (Königsberg, 
1824 — Berlim, 1887). Foi 
professor em Berlim de 1847 
até 1850, quando o nomea
ram professor extraordinário 
de física em Breslau. Quatro 
anos depois foi lecionar físi
ca em Heidelberg, de onde 
se transferiu para Berlim em 
1875. As primeiras pesquisas 
de Kirchhoff voltaram-se 
para o fenômeno da condu- 
tividade elétrica. Em 1845, 
apresentou leis para circuitos 
fechados, estendendo-as às 
redes gerais (1847) e aos 
condutores sólidos. Procurou 
estabelecer uma conexão en
tre concepções eletrostáticas 
e eletrodinâmicas de eletrici
dade. Outro trabalho impor
tante foi a demonstração de

que um distúrbio elétrico é 
propagado por um fio com a 
mesma velocidade com que 
a luz é propagada no espaço 
livre. Em outros trabalhos, 
tratou de diversos assuntos: 
condutividade térmica do fer
ro, reflexo e refração cris
talina, algumas proposições 
sobre termodinâmica de so
lução, vaporização e reação 
química. Seu nome é mais 
conhecido pelas pesquisas 
feitas (1860), juntamente com 
R. W. Bunsen, sobre o de
senvolvimento de análises do 
espectro. A ele cabe o mé
rito de ter enunciado um cál
culo completo da teoria do 
prisma e de ter estabelecido 
o método em bases sólidas.

Kirschner (Ludwig)

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

Klee (Paul)

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

Kleist (Heinrich von)

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

Klimt (Gustav)

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

Klopstock (Friedrich 
Gottlieb)

Poeta alemão (Quedlinburg, 
1724 — Hamburgo, 1803). 
Antigo aluno da escola de 
Schulpforta, estudou teologia 
nas universidades de Iena e 
Leipzig. Discípulo de Johann 
Jakob Bodmer e da escola 
suíça, descobriu com entu
siasmo a obra de John Mil
ton. Decidiu escrever uma 
epopéia religiosa, “Messias”, 
à qual se dedicou durante 
vinte anos (1748/68). Com 
essa obra em vinte cantos, 
Klopstock tornou-se o poeta 
mais admirado da jovem

geração. Antes de publicá-la, 
já se consagrara com suas 
primeiras odes (“An Meine 
Freunde”, 1747). Dedicou-se 
também ao teatro; escreveu 
inicialmente tragédias bíbli
cas: “A Morte de Adão” 
(1757), “Salomão” (1763). 
No entanto, destacou-se com 
o teatro patriótico, represen
tado pela trilogia centraliza
da no personagem Armínio 
(em alemão, Hermann), herói 
da resistência da velha 
Germânia aos romanos 
(1769/87). Embora tivesse 
passado grande parte de sua 
vida na Dinamarca, onde 
recebia uma pensão do Rei 
Frederico V, foi Um dos pre
cursores do movimento na
cional na Alemanha. Saudou 
com entusiasmo as revolu
ções americ.ana e francesa. 
Porém, quando a República 
Francesa quis torná-lo cida
dão honorário, Klopstock 
recusou em sinal de protesto 
contra os excessos da Revo
lução. Contribuiu também 
nos campos da filologia e da 
história da literatura.

Knox (John)

Reformador escocês (perto 
de Haddington, East Lothian, 
c. 1514 — Edimburgo, 1572). 
Estudou na Universidade de 
Glasgow. Por volta de 1540, 
era tabelião eclesiástico em 
sua cidade natal, tornando-se 
a seguir preceptor. Embora 
tivesse provavelmente se or
denado sacerdote católico, 
tornou-se protestante em 
1545, por influência de Geor- 
ge Wishart. Em 1547, era 
pregador em Saint-Andrew, 
quando a fortaleza foi to
mada pelos franceses. Preso 
e enviado à França, foi con
denado às galés; ganhou a 
liberdade graças à intervenção 
inglesa e voltou a seu país, 
onde passou a pregar a Re
forma até 1554. Nessa data, 
foi obrigado a deixar a In
glaterra novamente, com a 
coroação da rainha católica
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Maria Tudor. Seguiu para 
Genebra, onde se encontrou 
com Calvino. Em 1555/56 
reapareceu na Escócia; per
seguido, retornou rapidamen
te a Genebra, onde escreveu 
violento panfleto contra Ma
ria Tudor e a regente da 
Escócia, Maria de Lorraine: 
“O Primeiro Toque de Cor
neta Contra o Monstruoso 
Governo de Mulheres” (1557). 
Dois anos depois conseguiu 
voltar para a Escócia, onde, 
recebido com entusiasmo pe
lo povo, cuidou da organi
zação da Igreja presbiteriana, 
segundo os princípios calvi- 
nistas. Foi o principal autor do 
“Livro das Disciplinas”, que 
estabelece esses princípios. 
Redigiu também a “Confis
são Escocesa” e obteve do 
Parlamento a rejeição da au
toridade pontificial e a proi
bição do culto católico, sob 
pena de morte (1560). Ata
cou continuamente a Rainha 
Maria Stuart, que chamava 
de “a nova Jezebel”. Deixou 
inacabada sua obra principal, 
“História da Reforma na Es
cócia”.

Kobayashi (Masaki)

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

Koch (Robert)

Médico bacteriologista alemão 
(Clausthal, 1843 — Baden- 
Baden, 1910). Formado em 
medicina pela Universidade 
de Gottingen, começou a pra
ticá-la em Niemegk (1868) 
e em Rakwitz (1869); serviu 
no exército, na guerra fran- 
co-prussiana. Em 1872, foi 
para Wollstein como médico 
distrital. Em seu tempo livre, 
pesquisou as causas de algu
mas doenças infecciosas, con
seguindo provar experimen
talmente, em 1876, que o 
antraz era causado por uma 
bactéria específica. Desen
volveu técnicas para mani
pular as bactérias e criá-las 
em culturas puras, publican-

do em 1877 suas conclusões, 
muitas das quais são aceitas 
até hoje. Em 1880,,foi desig
nado para a Repartição Im
perial de Saúde e para a 
Faculdade Médica em Ber
lim, onde reuniu brilhante 
grupo de assistentes. Em 
1882, descobriu e identificou 
o micróbio causador da tu
berculose; no ano seguinte, 
identificou o bacilo da có
lera. Em 1890, anunciou a 
descoberta da tuberculina, 
criando a expectativa de com 
isso obter a cura da tuber
culose. Apesar de essas es
peranças serem infundadas, a 
tuberculina provou ser de 
grande ajuda para o diag
nóstico da tuberculose. Em 
1891, Koch foi nomeado di
retor de um novo Instituto 
para Doenças Infecciosas em 
Berlim, cargo que manteve 
até 1904. Nesse instituto, con
centraram-se alunos de todas 
as partes do mundo para 
aprender a nova ciência: bac 
teriologia. Depois de 1891, 
Koch dirigiu diversas expe
dições para o estudo da ma
lária, peste bovina, peste e 
outras doenças tropicais. Em 
1901 divulgou a teoria se
gundo a qual a tuberculose 
humana e a animal não se
riam exatamente a mesma 
doença. Em 1905, recebeu o 
prêmio Nobel de fisiologia e 
medicina.

Kocher (Emil Theodor)

Médico e cirurgião suíço 
(Berna, 1841 — id., 1917). 
Formou-se em medicina e 
depois continuou seus estu
dos em Berlim, Londres, Pa
ris e Viena. Em 1872, toi- 
nou-se professor de medicina 
clínica na Universidade de 
Berna, onde dirigiu o centro 
cirúrgico por 45 anos. Além 
de inúmeras contribuições à 
técnica de operações como 
as dos pulmões, estômago, 
vesícula biliar e ovários, de
senvolveu a aplicação de di
versas práticas médicas, co
mo, por exemplo, a cirurgia 
anti-séptica de Joseph Lister. 
Publicou numerosos estudos, 
incluindo o célebre “Livro 
de Cirurgia Operativa”, e 
obras importantes sobre as 
doenças do sistema germina- 
tivo masculino e da espinha 
dorsal. Em 1909 recebeu o 
prêmio Nobel de medicina 
pelo trabalho com base em 
estudos sobre a glândula ti
reóide, que desenvolveu a 
partir de cerca de 5 000 ope
rações em casos de bócio. 
Essa cirurgia, ate então com
plexa e freqüentemente fatal, 
tornou-se bastante simples 
graças ao trabalho de Ko

cher. Suas conclusões, anun
ciadas em 1883, muito aju
daram na compreensão das 
disfunções da tireóide, favo
recendo as pesquisas para 
tratamento terapêutico.

Kodály (Zoltán)

Compositor, musicólogo e 
folclorista húngaro (Kecske- 
mét, 1882 — Budapeste, 
1967). Quando jovem, cantou 
num coral em Nagyszombat, 
onde escreveu sua primeira 
composição. Em 1902 estu
dou composição com Hans 
Koessler em Budapeste. Em 
1905 fez sua primeira expe
dição para estudo de músi
ca folclórica. No ano seguin
te conheceu Béla Bartók e 
graduou-se pela Universidade 
de Budapeste com uma te
se sobre a estrutura da 
música folclórica húngara. 
Depois de ter estudado por 
pouco tempo com Charles 
Widor em Paris, foi nomeado 
professor de teoria, e depois 
de composição, na Academia 
de Música de Budapeste, 
cargo que manteve de 1907 
a 1941. Continuou suas pes
quisas folclóricas até o [iní
cio da Primeira Guerra M un
dial. Em 1923 escreveu 
“Psalmus Hungaricus”, para 
celebrar o qüinquagésimo 
aniversário da União de Buda 
e Pest. Em 1926, compôs a 
ópera cômica “Háry János'”. 
Outras são: “Marosszéki 
Tancok” (1930), “Te Deum”
(1936), um concerto para or
questra (1941), “Missa Bre
vis” (1942) e a ópera “Czin- 
ka Panna” (1948). Kodály 
criou um estilo individual 
derivado da música folcló
rica húngara, da música 
francesa contemporânea e da 
música religiosa da Renas
cença italiana. Com Bartók 
publicou edições de música 
folclórica (1906; 1921), e suas 
canções folclóricas foram a 
base do “Corpus Musicae 
Popularis Hungaricae” (1951).



Koffka (Kurt)

Psicólogo alemão (Berlim, 
1886 — Northampton, Mas
sachusetts, EUA, 1941). For
mado pela Universidade de 
Berlim, foi assistente em 
diversas universidades e le
cionou em Geissen de 1911 
até 1924, data em que se 
mudou para os EUA. Após 
ter lecionado na Universi
dade de Cornell (Ithaca, 
Nova York) e na de Wis- 
consin, em Madison, foi 
para o Smith College em 
Northampton, Massachusetts, 
em 1927. Juntamente com 
Max Wertheimer e Wolfgang 
Koheler, foi o responsável 
pelo desenvolvimento da teo
ria Gestalt, que começou 
como um protesto contra as 
correntes psicológicas em 
voga na época. Sua principal 
obra' foi “O Crescimento da 
Mente” (1924), uma aplica
ção dos princípios da Ges
talt à psicologia infantil. Seus 
“Princípios da Psicologia 
Gestalt” (1935) é uma notá
vel tentativa de tratar uma 
grande variedade de proble
mas psicológicos de um pon
to de vista unificado.

Kokoschka (Oskar)

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

Koltchak (Alekandr 
Vassilievitch)

Almirante russo (São Peters- 
burgo, 1874 — Irkutsk, 
1920). Comandou a frota 
russa do mar Negro em 1916, 
mas demitiu-se após o triun
fo da Revolução Comunista 
de 1917, seguindo para a 
Manchúria e depois para a 
Sibéria. Ali dedicou-se à 
organização das forças con- 
tra-revolucionárias. Em 1918, 
tornou-se ministro da Guerra 
do diretório constituído por 
essas forças em Omsk. Na 
noite de 18 para 19 de no
vembro desse ano, Koltchak 
destituiu os demais membros 
do diretório e proclamou-se 
chefe supremo. Embora 
apoiado pela Inglaterra e 
pela França, logo impopu- 
larizou-se por seu excessivo 
autoritarismo, chegando a 
ser hostilizado pelos contin
gentes tchecos que deviam 
servir sob suas ordens. De
pois de importantes sucessos 
militares que o levaram às 
proximidades do Volga (pri
mavera de 1919), foi força
do a retirar-se e abandonar 
Omsk aos bolchevistas (no
vembro de 1919). Estabeleceu 
seu governo em Irkutsk, e 
foi derrubado a 4 de janeiro 
de 1920 por um movimento

menchevique que tomou o 
poder. Colocou-se sob a 
proteção dos aliados, mas 
os tchecos entregaram-no às 
autoridades de Irkutsk. Os 
bolchevistas, que pouco de
pois entraram naquela cida
de, executaram Koltchak.

Kossuth (Lajos)

Político húngaro (Monok, 
Eslováquia, 1802 — Turim, 
1894). De família da pequena 
nobreza luterana, pobre, es
tudou direito e iniciou a 
carreira política em 1825 na 
dieta de Presburgo, onde 
representava os magnatas 
ausentes, o que não lhe 
dava o direito de participar 
dos debates. Contrariando 
as leis em vigor, começou a 
publicar os debates da dieta, 
o que lhe valeu, em 1837, 
à pena de cinco anos e meio 
de prisão. Em 1840, foi li
bertado e tornou-se redator- 
chefe do jornal “Pesti ^Hir- 
lap” (que teve influência 
considerável no despertar 
da consciência política hún
gara). Graças aos artigos, 
conquistou muitos seguido
res, mas pôs de sobreaviso 
os reformadores moderados, 
os conservadores e as auto
ridades. Em 1844, perdeu o 
emprego e foi proibido de 
fundar seu próprio jornal. 
No mesmo ano, organizou 
uma associação . protecionis
ta que se propunha a favore
cer a indústria húngara, pre
gando o boicote dos produ
tos austríacos. Deputado por 
Pest em 1847, tornou-se o 
líder da oposição: pedia a 
emancipação dos camponeses, 
abolição dos privilégios e 
direitos feudais, liberdade de 
imprensa e autonomia com
pleta em relação à Áustria. 
Chefiou a revolução de m ar
ço de 1848, e entrou para 
o governo de Lajos Battyany 
como ministro das Finanças. 
Dedicou-se sistematicamente 
a provocar a ruptura com
pleta com Viena, recusou o 
envio de tropas húngaras

para a Itália e fez com que 
fosse formado um exército 
nacional de 200 000 homens. 
No mesmo ano, o governo 
húngaro passou à oposição 
aberta contra os Habsbur- 
gos, Kossuth foi designado 
presidente do Comitê de De
fesa e tornou-se um ditador 
de fato. Fez votar a inde
pendência em abril de 1849. 
Mas não soubera prever a 
oposição dos croatas, que 
tinham mais conflito com os 
húngaros do que com os 
austríacos. Além disso fêz 
fracassar todas as tentativas 
de reconciliação com Viena, 
o que levou os Habsbuígos 
a armar uma ofensiva mili
tar contra a revolução hún
gara, chegando a tomar Bu
dapeste. Kossuth foi nomea
do “governador” da Hun
gria pela dieta (1848) mas, 
com a chegada dos exércitos 
russos (1849), demitiu-se em 
favor de Arthur Gorgey e 
refugiou-se na Turquia. Kos
suth passou o resto da vida 
no exílio, inicialmente na 
Inglaterra e depois em Turim 
(Itália). Mas não abandonou 
sua intransigência e denun
ciou violentamente o com
promisso austro-húngaro de 
1867.

Kraepelin (Emil)

Psiquiatra alemão (Neustre- 
litz, Mecklenburg, 1856 — 
Munique, 1926). Considerado 
por muitos como o iniciador 
da psiquiatria. Estudou em 
Würzburg, Munique e Leipzig. 
Foi professor em Dorpat, 
Heidelberg e Munique, onde 
fundou um instituto de pes- 
quisá (1917). Deve-se a ele 
um sistema de classificação 
de psicopatologia que ser
viria de base para classifica
ções posteriores. As edições 
sucessivas de seu “Manual de 
Psiquiatria” (publicado ini
cialmente em 1883, e com 
oitava edição em 1915) na 
realidade representam uma 
história de psiquiatria e in
cluem descrições de fenô
menos psíquicos e de seu de
senvolvimento. Kraepelin in
teressou-se por uma grande 
variedade de problemas. Aju
dou a planejar uma série de 
testes que visavam a diferen
ciar as capacidades mentais 
em quatro componentes: per
cepção, memória, associação 
e funções motoras. Seu tra
balho em criminologia cons
titui os fundamentos para 
muitas concepções modernas 
a respeito da relação entre 
criminalidade e distúrbios 
mentais. Em investigações 
acerca da psicose maníaco- 
depressiva, diferenciou inicial-
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mente seis estados de depres
são: melancolia simples, estu
por, melancolia grave, melan
colia paranóica, melancolia 
fantástica e melancolia de
lirante. Identificou também 
quatro estados mistos: mania 
depressiva, depressão agitada, 
depressão com fuga de idéias 
e inibição parcial. Concluiu 
finalmente que todos esses 
estados pertenciam ao qua
dro da psicose maníaco-de- 
pressiva. Alcançou também 
resultados significativos no 
estudo de psiquiatria com
parada.

Krasicki (Ignacy)

Poeta polonês (Dubieck, 1735
— Berlim, 1801). Perten
cente à nobreza, mas pobre, 
escolheu a carreira eclesiás
tica. Aos 32 anos já era 
bispo de Warmie, capelão 
da corte e amigo do Rei 
Stanislas Augusto. Com a di
visão da Polónia, em 1772, 
sua diocese passou para o 
domínio prussiano e eie tor
nou-se amigo do rei da 
Prússia, Frederico, o Gran
de. Vivia fechado em seu 
mundo interior, e os acon
tecimentos sociais e políticos 
não deixavam marcas sobre 
ele e sua obra (com exceção» 
de uma de suas “Fábulas”). 
Dominando a literatura po
lonesa do século X V III por 
seu excepcional ecletismo, 
deixou um conjunto de li
vros que abrangem desde 
uma história universal, uma 
primeira enciclopédia polo
nesa e várias biografias, até 
uma série de romances, co
médias e poemas heróico- 
cômicos anticlericais, como 
“A Guerra dos Monges” 
(1778). As obras mais im
portantes de Krasicki foram 
“Fábulas”, sua obra-prima, 
as “Sátiras” e “Cartas” (en
dereçadas a amigos, inclu
sive o rei).

Krause (Karl Christian 
Friedrich)

Filósofo alemão (Eisenberg, 
1781 — Munique, 1832). Foi 
professor em Iena (1802),

Gõttingen (1823) e Munique 
(1831). A filosofia de Krause 
pretendia ser uma conti
nuação autêntica do pensa
mento de Kant, contra o que 
ele considerava as falsas in
terpretações — de Fichte, 
Schelling e Hegel. Para ete, 
Deus, conhecido intuitiva
mente pela consciência, não 
é uma personalidade (o que 
implicaria limitações), mas 
uma essência que contém o 
próprio universo. KrauSe re
cusa a designação de “pan
teísmo” para sua concepção; 
não identifica Deus com o 
universo, antes considera 
o mundo como mundo-em- 
Deus. O homem e o uni
verso fornwm um todo orgâ
nico feito à imagem de Deus, 
e a vida do todo se desen
volveria. segundo uma “lei 
perfeita”. Para Krause have
ria na humanidade a uni-, 
dade do Espírito e da N a
tureza. A humanidade com
põe-se de seres que se 
influenciam mutuamente e 
estão vinculados a Deus. Os 
períodos históricos seriam 
etapas sucessivas da ascen
são a Deus, que culminaria 
na “humanidade racional” . 
Essa concepção aplica-se 
sobretudo à ética e à filoso
fia do direito. Krause rejei
ta a teoria absolutista do 
Estado e ressalta a impor
tância das associações que 
considera de finalidade uni
versal, a família e a nação. 
Para ele o ideal da humani
dade não seria que um Es
tado dominasse os demais, 
mas que se constituísse uma 
federação das associações 
universais, sem prejuízo para 
suas peculiaridades. Através 
do processo federativo che
gar-se-ia gradualmente ao 
ideal de uma humanidade 
unida, cujos membros pode
riam participar da razão 
suprema e do bem. Krause 
desenvolveu este conceito 
de “Menschheitsbund” (união 
da humanidade) a partir das 
idéias da maçonaria. Algu
mas de suas obras são: “Fun
damento do Direito N atural” 
(1803), “Esboço dos Siste
mas da Filosofia” (1804) e 
“Sistema da Doutrina Mo
ral” (1810). O movimento 
krausista teve sua maior 
difusão principalmente na 
Espanha, devido inicialmente 
aos trabalhos de Sanz dei Rio 
(1814-1869).

Kroeber (Alfred Louis)

Antropólogo norte-americano 
(Hoboken, Nova Jersey, 1876
— Paris, 1960). Depois de 
formar-se em inglês pela 
Universidade de Colúmbia

(1897), estudou antropolo
gia com Franz Boas e, em 
1901, apresentou tese sobre 
o simbolismo decorativo dos 
arapaho, tribo de Montana. 
No mesmo ano, fundou o 
Departamento de Antropo
logia da Universidade da 
Califórnia, em Berkeley, ao 
qual ficou ligado até apo
sentar-se em 1946. Foi de
pois professor visitante em 
diversas universidades norte- 
americanas (Chicago, Co
lúmbia, Harvard e Yale). 
Seu campo de pesquisa era 
muito amplo, incluindo des
de índios da Califórnia, até 
estudos de índios das planí
cies e do povo primitivo 
zuni. Seus interesses e com
petência eram mais abran
gentes que os de qualquer 
antropólogo norte-americano 
da época. Kroeber deu im
portantes contribuições não 
somente à arqueologia da 
Califórnia, do vale do Mé
xico e do Peru, como tam 
bém aos estudos de lingüís
tica, folclore e estrutura so
cial. Sua obra teve grande 
interesse teórico; justamente 
porque tinha uma fornrçação 
ampla, dava-lhe uma capa
cidade de síntese de conhe
cimentos de vários campos 
da antropologia. Citado como 
um dos maiores representan
tes da orientação culturalis- 
ta na antropologia america
na, deve esta fama a um 
artigo publicado em 1917, 
sob‘ o título de “O Super or
gânico”, onde procura mos
trar a cultura como um sis
tema independente da natu
reza. Muito criticado por 
este trabalho, Kroeber teve 
o mérito de lançar ao de
bate algumas idéias que apa
reciam de modo implícito 
em muitos dos trabalhos 
de antropólogos americanos. 
Sua obra caracterizou-se 
pela profundidade do pensa
mento teórico e amplitude 
dos temas tratados, que 
abrangiam desde os sistemas 
classificatórios de parentesco, 
categorias lingüísticas, esti
los de arte, mudança cultu
ral, linguagem por sinais, 
contos épicos e moda femi
nina. Influenciou profunda
mente os investigadores de 
seu tempo e deixou alguns 
ensaios de grande importân
cia, grande parte dos quais 
aparece reunida em seu livro 
“Natureza da Cultura”. Kroe
ber foi um dos fundadores 
da Associação Antropológica 
Americana e seu presidente 
em 1917. Presidiu também a 
Sociedade de Folclore Ame
ricano (1906) e a Socieda
de Lingüística da América 
(1940).



Kronecker (Leopold)

Matemático alemão (Lieg- 
nitz, Silésia, 1823 — Berlim, 
1891). Estudou no Gymna- 
sium de Liegnitz, onde teve 
como professor de matema- 
tica Ernst Kummer, com 
quem adquiriu grande inte
resse pela teoria dos numé
ros. Em 1845, doutorou-se 
pela Universidade de Berlim. 
Até os trinta anos á t  idade, 
dirigiu os negócios da famí
lia e dedicou-se à materna- 
tica apenas como recreação. 
Em 1861 passou a lecionar 
na Universidade de Berlim; 
em 1883 sucedeu Kummer 
como professor. Kronecker 
foi antes de tudo aritmético 
e algébrico. Suas maiores 
contribuições relacionam-se 
com funções elípticas, teo
ria de equações algébricas e 
teoria de números algébri
cos. Nesta última área de es
tudo, criou uma 
à teoria de J. Dedekind. 
Kronecker foi o primeiro a 
duvidar do significado de 
provas de existência nao- 
construtivas e durante mui 
tos anos manteve um a pole
mica contra a escola analí
tica de K. Weierstrass sobre 
esse e outros pontos da ana
lise clássica. Reduziu sua 
teoria dos números aos nú
meros inteiros positivos, de
monstrando como todos me
nos esses podiam ser elimi
nados. Sua obra completa 
foi editada em cinco volu
mes, entre 1895 e 1900, sob 
o nome de “Vorlesungen 
über Mathematik”.

Kropotkin (Petr 
Alekseevich)

Anarquista russo (Moscou, 
1842 — Dmitrov, perto de 
Moscou, 1921). Educado na 
Escola de Pajens de Sao 
Petersburgo, foi destacado 
para servir no séquito do 
Imperador Alexandre U, 
Desgostou-se logo da vida 
da corte e passou a descrer 
da necessidade do czarismo. 
Em 1862, pediu transferen
cia para servir na Sibéria, 
como oficial, num regimento 
de cossacos. Durante os 
cinco anos que lá ficou, per
deu a fé na  disciplina im
posta pelo governo e dedi- 
cou-se ao estudo da vida 
animal e de fenômenos geo
lógicos. Fez descobertas 
científicas importantes sobre 
as linhas estruturais das 
principais cadeias de 
tanhas da Ásia Oriental. Em 
1871 recusou o posto ae 
secretário da Sociedade Im 
perial de Geografia. No ano 
seguinte, foi para a Suiça,

onde conheceu o anarquista 
M. A. Bakunin, e aderiu a 
suas doutrinas. Pouco depois 
de voltar à Rússia, Kropot
kin foi preso por “propa
ganda sediciosa” (1874). Dois 
anos depois, conseguiu es
capar: foi para a Inglaterra 
e depois para a Suíça, de 
onde o expulsaram em 1881, 
quando do assassinato de 
Alexandre II. Seguiu para a 
França, onde foi preso em
1882 e condenado a cinco 
anos de prisão. Libertado em 
1886, dirigiu-se à Inglaterra, 
onde ficou até seu retorno 
à Rússia, em 1917. Nos anos 
de exílio, ganhava a vida es
crevendo artigos, especial
mente sobre aspectos práti
cos e ideológicos do movi
mento anarquista, mas tam 
bém sobre geografia e 
agricultura intensiva. Kropot
kin recebeu favoravelmente 
a Primeira Guerra Mundial 
porque acreditava que des
truiria de uma vez para 
sempre as naçoes-Estados 
obsoletas que a provocaram. 
Em 1917, alegrou-se com a 
Revolução Russa de março, 
mas posteriormente iria de- 
nunciar o  que considerava 
um golpe de Estado dos 
bolchevistas: chamou os se
guidores de Lenin de alie
nígenas, inimigos da Russia, 
gangsters”, que haviam en
terrado a Revolução . Mas 
ao mesmo tempo denunciava 
violentamente a intervenção 
dos aliados na guerra civil 
russa. Algumas das obras 
de Kropotkin são: “^ la v ra s  
de um Revoltado (1885); 
“A Conquista do Pao 
noqoi “A  Anarquia, Sua 
Filosofia, Seu Ideal” (1896), 
“Memórias de um R e a 
cionário” (1899), ‘ Ajuda 
M útua, um Fator de Evo- 
lução” (1902), “Ciência Mo- 
derna e Anarquismo (1903).

Krüdener (Barbara 
Juliane von Vietinghoff, 

baronesa de)

Mística russa (Riga, 1764
— Karasu-Bazar, Crimeia, 
1824). Em 1782, casou-se 
com um diplomata, o Barao 
Krüdener, do qual nao tar
dou a separar-se. Durante 
cerca de vinte anos, viajou 
pela Europa e manteve li
gações com a maioria dos 
escritores alemães e france
ses da época. Em 1802, pu
blicou “Valérie” , livro no 
qual contava algumas ae 
suas aventuras, e que cau
sou escândalo. A partir de 
1804, mudou radicalmente 
de vida, pois passou a acre
ditar ter sido “chamada para 
estabelecer o reino de Cristo

na Terra” . Começou a per
correr a Alemanha do sul e 
a Suíça, distribuindo esmo
las, visitando prisioneiros e 
fazendo pregações ao ar 
livre, acompanhada por um 
grupo de admiradores e pro
tegidos. Foi expulsa por vá
rios governos. Influenciou o 
líder do movimento predi
cante suíço, Henri Louis 
Empaytaz, mas seu conver
so mais importante foi o 
Czar Alexandre I da Rússia 
(em 1815), que impressionara 
com profecias e ao qual te
ria inspirado a Santa Alian
ça. Mas, por tomar partido 
em favor da independência 
grega, o czar expulsou-a de 
São Petersburgo (1821). Ela 
se refugiou na Criméia, onde 
fundou uma colônia pietista; 
ali ficou até .a morte.

Kruschev (Nikita 
Sergeevich)

Político russo (Kalinovka, 
província de Kursk, 1894 — 
Moscou, 1971). Filho de um 
mineiro, trabalhou desde a 
infância, inicialmente como 
pastor e depois como operá
rio na região mineradora de 
Donetz. Em 1914, foi mo
bilizado para a guerra. Em
1917, uniu-se ao exército 
vermelho e participou por 
três anos da guerra civil. 
Depois retornou ao tra
balho, mas logo iniciou es
tudos numa escola industrial 
(1922/25) e tornou-se um 
dos principais chefes do 
Partido Comunista em You- 
zovka. Foi a Moscou fazer 
estudos superiores de enge
nharia (1929/31) e tornou-se 
primeiro-secretário do par
tido num distrito da capital 
(1931). Em pouco tempo, 
conquistou posições impor
tantes como a de membro 
do Comitê Central (1934) e 
primeiro-secretário da re
gião de Moscou (1935/38). 
Ocupou-se principalmente da 
industrialização da capital e 
construção do metrô. Foi
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eleito para o Soviete Supre
mo em 1937 e imposto por 
Stalin como primeiro-secre- 
tário do partido na Ucrânia 
(1938), com a missão de 
eliminar partidários da des
centralização. Em 1939, en- 
trou para o Politburo. De
pois do pacto germano-so- 
viético desse ano, boa parte 
da Polônia foi anexada à 
URSS: Kruschev dirigiu es
sa operação no início de 
1940. Com a invasão alemã 
de 1941, comandou a eva
cuação da indústria ucrania- 
na e organizou grupos para 
lutar contra as tropas nazis
tas. Teve papel importante 
na defesa de Stalingrado e 
foi nomeado tenente-gene- 
ral ein 1943. Reconquistada 
a Ucrânia, Kruschev dirigiu 
a punição dos habitantes 
acusados de colaboraçionis- 
mo com os nazistas e dedi
cou-se ao reerguimento eco
nômico da região, como 
primeiro-secretário do parti
do. Em dezembro de 1949, 
foi chamado para o mesmo 
cargo na região de Moscou. 
Com a morte de Stalin 
(1953), Kruschev foi nomea
do primeiro-secretário do 
partido em toda a URSS. 
Participou da eliminação de 
Beria; em 1955 aparecia pu
blicamente no primeiro plano 
da hierarquia. Embora tendo 
participado dos “expurgos” 
ordenados por Stalin, Krus
chev compreendeu a neces
sidade de mudanças e, em 
fevereiro de 1956, no XX 
Congresso do partido, denun
ciou os atos de seu antigo 
chefe. Daí em diante, as 
relações com a China comu
nista passaram a deteriorar- 
se, mas o Kremlin reconci
liou-se com o Presidente 
Tito, da Iugoslávia. A onda 
de “desestalinização” criou 
condições políticas mais 
brandas na União Soviética. 
Em julho de 1957, Kruschev 
conseguiu a eliminação do 
grupo “antipartido” (Molo- 
tov, Malenkov, Kaganovitch) 
e em outubro demitiu o mi
nistro da Defesa, Marechal 
Jukov. Em março de 1958, 
acumulou a seu cargo de 
primeiro-secretário do par
tido o de primeiro-ministro. 
Na política externa, ele con
trapunha declarações agres
sivas à prudência que ob
servava de fato baseado na 
idéia de “coexistência pací
fica” . As relações com os 
EUA melhoraram, apesar do 
fracasso dos encontros de 
Kruschev com os mandatá
rios de outras potências 
(conferência de cúpula de 
Paris, maio de 1960) e com 
Kennedy (Viena, junho de

1961). Por motivos de pro
paganda, lançou novamente 
a crise de Berlim (constru
ção do muro, agosto de 
1961), mas evitou que ela 
atingisse um ponto crítico. 
Em outubro de 1962, ceden
do à exigência de Kennedy, 
retirou de Cuba os mísseis 
de ataque soviético. Em 
1963, concluiu um acordo 
com os EUA e a Grã-Breta
nha, limitando as experiên
cias nucleares ao subsolo. 
Mas sua personalidade forte 
era pouco adequada aos 
princípios de “direção cole
giada” estabelecidos após a 
morte de Stalin: em outubro 
de 1964, Kruschev foi brus
camente exonerado de todas 
as suas funções e substituído, 
como primeiro-secretário do 
partido, por Leonid Brejnev; 
e, como primeiro-ministro, 
por Alexei Kossyguin.

Kiilpe (Oswald)

Psicólogo e filósofo alemão 
(Latvia, 1862 — Munique, 
1915). Estudou com Wilhelm 
Wundt e foi professor em 
Würzburg, Bonn e Munique. 
Fez pesquisas importantes 
sobre o estado mental de 
preparação para a ação. 
Destacou-se no estudo da 
diferença qualitativa entre 
uma lembrança e o objeto 
que representa; bem como 
em pesquisas que conduziu 
com seus alunos em Würz
burg, sobre os efeitos de ati
tudes e tarefas sobre a per
cepção e o processo de 
recordação e pensamento. 
Demonstrou que o que é 
lembrado por uma palavra 
depende da tarefa que é 
colocada para o indivíduo: 
tarefa é citar a classe à qual 
pertence uma palavra, a 
pessoa lembra-se dessa clas
se; se ela consiste em dar 
um exemplo, este é lembra
do. O princípio foi extrapo
lado para todo o processo 
de pensamento. A escola de 
Würzburg pretendia desco
brir através da introspecção 
experimental a existência de 
um pensamento-imagem, rea
gindo contra as concepções 
do associacionismo. A in
trospecção experimental di
feria muito do método 
experimental correntemente 
empregado nos laboratórios 
de psicologia daquela época, 
pois, além de se preocupar 
em controlar e registrar o 
estímulo aplicado ao sujeito 
e a sua reação, também 
utilizava a observação e des
crição que o próprio sujeito 
fazia do que se passava nele 
durante a experiência. Algu

mas das obras de Külpe: 
“Fundamentos da Psicologia” 
(1893), “A Filosofia do 
Tempo Presente” (1902).

Kun (Béla)

« o i S n H É
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Político húngaro (Szilagycseh, 
Transilvânia, 1886 — Rús
sia, 1937?). Prisioneiro de 
guerra na Rússia em 1916, 
foi libertado pela Revolução 
de 1917. Ganhou a confian
ça de Lenin e retornou para 
a Hungria em novembro de
1918, onde dedicou-se à pro
paganda comunista. Fundou 
o Partido Comunista hún
garo e, após ter encaminhado 
a fusão entre comunistas e 
social-democratas, derrubou 
o governo provisório de 
Karolyi e tomou o poder 
em março de 1919. Sincero 
até o fanatismo, defendeu a 
“ditadura do proletariado” 
como um doutrinário rígido, 
sem preocupar-se com as 
condições econômicas e psi
cológicas da população. A 
resistência crescente da opi
nião pública levou-o a ins
taurar um regime ditatorial, 
que muito contribuiria para 
que o comunismo decaísse 
na Hungria e em geral na 
Europa. De início, Béla 
Kun tinha o apoio de uma 
parte da burguesia e do 
Exército, pois proclamava a 
intenção de retomar as pro
víncias tiradas pelos tchecos 
e romenos. Mas o exército 
vermelho de Kun bateu em 
retirada diante da ofensiva 
romena, enquanto um go
verno contra-revolucionário 
(com o Almirante Horthy) 
constituía-se em Szeged. 
Após a tomada de Budapeste 
pelos romenos Béla Kun refu
giou-se em Viena e depois 
foi para a Rússia, onde teve 
papel importante na direção 
da III Internacional Comu
nista. Foi reabilitado por 
Kruschev em 1958.
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