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Laas (Ernst)
Filósofo alem ão (Fürsten- 
walde, 1837 —  Estrasburgo,
1885). Lecionou na U niver
sidade de Estrasburgo desde 
1872, destacando-se como 
defensor do positivismo, con
tra  o idealismo. A diava  
que o pensam ento filosófico 
oferece um a continuidade 
determ inada pela oposição 
perm anente entre aquelas 
duas tendências. O positivis
mo de Laas está mais p ró 
ximo das idéias de H um e e 
S tuart M ill do que das de 
Com te. Segundo Laas, sujeito 
e objeto não são duas rea* 
lidades em si, pois todo 
objeto existe para um sujeito 
e todo sujeito existe enquan
to percebe um  objeto. D e
fendia, assim, o que denom i
nava “ correlativism o” , que 
consistia, em grande medida, 
num a espécie de “fenomenis- 
m o” . O bras principais: “As 
A nalogias da Experiência em 
K ant; E studo Crítico sobre 
os Fundam entos da Filosofia 
T eórica” (3 vols : I, 1879; II, 
1882; III, 1884); e “Idealis
mo e Positivismo, um a D is
cussão C rítica” (1887).

Laban (Rudolf von)

Teórico húngaro da dança 
(Bratislava, 1879 —  Wey- 
bridge, Surrey, 1958). Filho 
de um  general, L aban foi um 
dos mais im portantes reno
vadores e propagadores do 
balé m oderno. Concebia a 
dança com o m anifestação do 
“m ovimento in terior” , fòrça 
im pulsionadora de toda a 
existência. P ara  fins de aná
lise, adm ite a divisão do m o
vimento em duas áreas: 
esforço, que considera como 
gerador do m ovimento, e 
form a, sua relação com  o 
espaço. Com eçou a ensinar 
em 1905, na Suíça e na 
Alem anha, e em 1911 abriu 
um a escola em M unique. 
C riou um  novo sistema de 
notação dos movimentos, 
que recebeu o nome de laba- 
notação. D efendeu a idéia

de que a dança pode ser 
viril e forte, por isso exe
cutada tam bém  pelos ho
mens. A tuou na F rança, 
Suíça e A lem anha até 1930, 
quando, fugindo do nazismo, 
foi para a Inglaterra, onde 
criou o L aban A rt of Mo- 
vement Centre. A té mesmo 
esportistas e trabalhadores 
m anuais puseram  em prática 
suas teorias.

Labatut (Pierre)

M ilitar francês (Cannes, 1768
—  Salvador, 1849). P artic i
pou das cam panhas de N a- 
poleão contra a E spanha e 
depois entrou na luta pela 
libertação das colônias espa
nholas na Am érica do Sul. 
Em 1812, o governo de C ar- 
tagena lhe confiou o com an
do de um a corporação mili
tar e de algumas em barca
ções para  atacar os espa
nhóis, que dom inavam  Santa 
M aria. Obteve algumas vitó
rias, mas, acusado de com e
ter arbitrariedades com o co
m andante, foi preso e ex
pulso do Exército em C arta- 
gena. Dirigiu-se então às 
Antilhas, de lá para  a G uia
na F rancesa e depois para 
o Brasil. Proclam ada a in
dependência brasileira (1822), 
ofereceu seus serviços ao 
governo e foi adm itido no 
Exército como brigadeiro. 
C om andou as forças nacio
nais na Bahia de 1822 a 1823 
e derro tou  as tropas po rtu 
guesas em P ira já  e Itapa- 
rica.

Labé (Louise)

Poetisa francesa (Parcieux, 
c. 1526 ? —  id., 1565 ?).

F ilha de um rico cordoeiro 
de Lyon, foi criada sem re
pressões, o que a ajudou a 
viver livremente, sem preo- 
cupar-se com os problem as 
m orais im postos pela socie
dade de sua época. Bonita, 
culta, falava diversas línguas 
e era apaixonada por equi
tação e esgrima. Aos de
zesseis anos, disfarçada em 
hom em  —  “capitão Loys”
—  seguiu um de seus am an
tes ao cerco de Perpignan e 
participou das operações mi
litares (1542). Foi ainda em 
vestes m asculinas que ela se 
exibiu num  torneio de es
grima, alguns anos depois, 
em Lyon. Em  1550 casou-se 
com um riquíssim o cordoei
ro, o que lhe valeu o cog
nom e de “a bela cordoei- 
ra ” . Com  a m orte do m a
rido, dez anos depois, ela 
passou a ter num erosas 
aventuras. Sua obra literá
ria com preende “O D ebate 
da L oucura e do A m or” 
(1555), de 24 sonetos. O 
prim eiro deles e mais três de 
suas “Elegias” (1555) são 
exaltações ao am or, conten
do os mais belos trechos do 
paganism o literário  francês e 
da poesia am orosa universal.

Laberthonnière (Lucien)

Teólogo e filósofo francês 
(Chazelet, 1860 —  Paris, 
1932). Padre da Congregação 
do O ratório  desde 1886, co
laborou nos “Anais da F ilo
sofia C ristã”. D irigiu essa 
publicação de 1905 a 1913, 
quando ela foi condenada 
pelo Santo Ofício e os es
critos de L aberthonnière fo
ram  incluídos no “ Index Li- 
brorum  Proh ib ito rum ” . L a
berthonnière deixou de p u 
blicar seus trabalhos mas 
continuou a escrever. Por 
isso, parte  de sua obra foi 
publicada depois de sua 
m orte. P rofundam ente in
fluenciado pela tradição 
agostiniana do O ratório, 
opôs-se ao intelectualism o 
neotom ista, por considerá-lo 
fundam entado em abstrações. 
P rocurou reviver o pensa
m ento cristão no sentido con
creto da existência. Para 
éie, Deus não podia ser 
apreendido como ser exte
rior, pois seria um a abstra
ção; D eus só se converteria 
em realidade quando se inte
riorizasse. Sobre a fé, dizia 
que ela não é um  dado pas
sível de elucidação pela pura 
inteligência, m as algo vivo, 
que se interioriza. D e
fendia um  ‘'realism o cris
tão ”, oposto ao “idealismo 
grego”, que constituía, se
gundo ele, um  intelectualism o



D ram aturgo francês (Paris, 
1815 —  id., 1888). F ilho de 
um rico industrial, fez estu
dos secundários no Colégio 
Bourbon e cursou depois a 
Faculdade de Direito. A pro 
veitou-se de um a viagem 
feita à Itália para enviar a 
um jo rnal parisiense, “Ché- 
rub in”, pequenas cenas e 
impressões fam iliares cheias 
de fantasias, reunidas sob o 
títu lo  “A Chave dos C am 
pos” (1838). Sua prim eira 
peça, “A  C ubeta de Á gua”, 
da ta  de 1837 e seu prim eiro 
grande sucesso, escrito em 
colaboração com M arc Mi- 
chel e A. L ofranc, foi “Se
nhor de Coyllon ou o H o 
mem Infinitam ente Polido” . 
A estupidez hum ana e os 
burgueses ridículos foram  
tem as constantes em sua 
obra. E n tre  suas peças mais 
conhecidas estão “ O C hapéu 
de Palha da Itá lia” (1851), 
“A  Viagem do Sr. Perrichon” 
(1860) e “A  Poeira nos 
Olhos” (1861). F reqüente
m ente escrevia com colabo
radores. Seus vaudevilles e 
farsas foram  apresentados 
nos teatros Palais-Royal, 
Gym nase e Variétés. A  con
vite, escreveu para  a Comé- 
die Française a peça “M oi” 
(“E u ”). N a  G uerra Franco- 
A lem ã foi feito cavaleiro da 
Legião de H onra e, em 1880, 
foi eleito para  a A cadem ia 
Francesa.

La Bruyère (Jean de)
M oralista francês (Paris^ 1645 
— Versalhes, 1696). Filho 
de pai pobre (fiscal de ren
das em Paris), teve m aior 
conforto graças a um  tio 
que foi m orar com a num e
rosa fam ília. Form ou-se em 
Direito em O rléans e, em 
1673, com prou o cargo de

tesoureiro da F rança  na Se
cretaria de F inanças em 
Caen. A bandonou o cargo 
em 1684 para ensinar a 
Luís de Bourbon (neto de 
“o G rande C ondé”) história, 
geografia e a filosofia de 
D escartes. Com  a m orte do 
avô, Luís de Bourbon en
carregou o preceptor de 
conservar a biblioteca da 
pequena córte de Chantilly. 
Nessa época, L a Bruyère 
vivia m uito só, freqüentando 
os jard ins de Luxem burgo 
e as Tulherias, observando 
as pessoas e escrevendo p a 
ra si próprio. A través de um 
amigo, conheceu um  livreiro 
cham ado M ichallet, que con
cordou em editar seus escri
tos. Casou-se com a filha 
de M ichallet, depois do 
grande sucesso obtido com  o 
lançam ento de “Os C arac
teres de Teofrasto T raduzi
dos do Grego, com os C arac
teres e Costum es D èste 
Século” , em 1688. C onser
vador, L a Bruyère não pen
sava que houvesse alguma 
verdadeira m odificação nos 
costumes dos hom ens; e 
acreditava que “ tudo já  esta
va d ito” sobre isso. A  partir 
da quarta  edição, enrique
ceu as m áximas com  descri
ções de personagens típicas, 
nas quais o público acredi
tava reconhecer grande nú
m ero de contem porâneos. (O 
autor negou ter visado a 
algumas pessoas em parti
cular.) A  obra tem  tom  sa tí
rico, ao apontar os defeitos 
dos hom ens particularm ente 
retratados e tam bém  os de 
um a sociedade corrom pida 
e decadente. A  retidão e a 
bondade natural de La 
Bruyère, por outro  lado, 
estavam  aliadas a um  hum or 
solitário e m elancólico, que 
se inclinava para a am argu
ra. Ele sentia não ter figura 
e porte que agradassem, nem 
um a posição social que 
correspondesse a seu valor 
pessoal. M uito com batido, 
apresentou-se à Academ ia 
F rancesa mais de um a vez, 
até ser eleito em 1693. M or
reu subitam ente devido a 
um ataque de apoplexia. Os 
“C aracteres” constituem  um 
docum ento histórico de gran
de interesse pela descrição 
da sociedade francesa do 
fim do século X V II.

La Caille (Nicolas 
Louis de)

M atem ático e astrônom o 
francês (Rumigny, Ardennes, 
1713 —  Paris, 1762). D esti
nado pela famíl.ia à carreira 
eclesiástica, o iritefesse cien
tífico levou-o ao observató-

N aturalista francês (Agen, 
1756 —  Epinay-sur-Seine,

Laas, Ernst —  
Lacépède, Bernard 
Germain Étienne de La 
Ville, conde de

estranho ao corpo real e 
vivo da fé. P rincipais obras: 
“O Realismo Cristão e o 
Idealismo G rego”, “Positi
vismo e C atolicism o”, “O 
Dogmatismo M oral” e “E n
saios da Filosofia Religiosa” .

Labiche (Eugène-Marin)

rio de Paris, onde foi apro
vado pelo astrônom o Jacques 
Cassini. Em  1739 foi lecio
nar m atem ática no Colégio 
M azarino, em Paris, e dois 
anos depois ingressou na 
A cadem ia de Ciências. Féz 
seus prim eiros levantam entos 
astronôm icos no oeste da 
F rança. La Caille contribuiu 
m uito para a m edição cor
reta  do arco do meridiano. 
Suas pesquisas em um  pe
queno observatório do M a
zarino lhe valeram  a perm is
são para  estudar na África. 
Desde 1677, quando o as
trônom o H alley observara 
mais de trezentas estrelas no 
hem isfério sul, ninguém  mais 
fizera trabalhos desse gênero. 
La Caille, em apenas dois 
anos (1751/53) e usando um 
pequeno telescópio na C ida
de do Cabo, determ inou a 
posição de 10 000 estrelas, 
delineou e deu nom e às 
constelações do sul. M uitas 
estrelas ainda são conhecidas 
pelos núm eros constantes no 
seu catálogo. Suas observa
ções da Lua, Vênus e M ar
te levaram  ao cálculo mais 
exato das distâncias entre 
esses corpos celestes e a 
Terra. Antes de voltar à 
F rança, La Caille encontrou 
tem po para m edir o prim ei
ro arco do m eridiano no sul 
da África. A  extensão deter
m inada por ele não corres
pondia à encontrada nas 
observações feitas no hem is
fério norte. O mesmo arco 
foi medido quase um  século 
depois pelo astrônom o T. 
M aclear e a nova medição 
confirm ou os resultados de 
La Caille. Seu “Caellum 
A ustrale Stelliferum ” foi pu 
blicado postum am ente, em 
1763.

Lacépède (Bernard 
Germain Étienne de La 

Ville, conde de)



1825). Inicialm ente um m i
litar, abandonou a carreira 
e, apaixonado pelas ciências 
e pelas artes, transferiu-se 
para Paris. Ali, exerceu a 
função de conservador das 
coleções do D epartam ento  
de H istória N atural do 
Jard im  B otânico e entrou 
para  a política. Pertenceu 
ao Partido  M oderado, foi 
senador em 1799, presidente 
do Senado em 1801 e m inis
tro  de Estado em 1804. 
C ontinuou a “H istória N a
tu ra l” de Buffon, acrescen
tando-lhe os capítulos “H is
tória dos Q uadrúpedes Oví- 
paros e das Serpentes” (1788) 
e “H istória N atural dos 
Répteis” (1789). Escreveu 
ainda “Poética da M úsica” 
(1781/85), “H istória Geral, 
F ísica e Civil da E uropa” 
(1826) e “F ísica G eral e 
P articu la r” (1782).

Lachelier (Jules-Esprit- 
Nicolas)

Filósofo francês (Fontaine- 
bleau, 1832 —  id., 1918). 
Estudou em Versalhes (1851/ 
54) e aperfeiçoou-se na Es
cola N orm al de Paris (1856/ 
57). Ensinou em vários li
ceus da F rança  e, em 1864, 
passou a ensinar na Escola 
N orm al Superior de Paris. 
Levou um a vida austera e 
totalm ente dedicada ao en
sino. C onsiderado um  dos 
principais representantes da 
corrente idealista e espiritua
lista francesa do século X IX , 
desenvolveu um a filosofia 
m arcada pela influência de 
K ant. Investiga a relação 
entre a necessidade natural 
e a liberdade. P ara  ele, _ a 
possibilidade da indução 
científica fundam enta-se na 
existência de causas que 
garantam  a regularidade dos 
fenôm enos da natureza, mas 
procura conciliar o determ i
nismo natural com a noção 
da liberdade através de um a 
m etafísica idealista. Obras: 
“Sòbre o Fundam ento da 
Indução” e “Estudos sobre 
o Silogismo”.

Lachmann (Karl Konrad 
Friedrich Wilhelm)

Filólogo e crítico alemão 
(Brunswick, 1793 —  Berlim, 
1851). Q uando ingressou no 
Exército prussiano (1815), 
já  havia estudado em Leipzig 
e Gõttingen. N os anos que 
se seguiram (1816/17), pu 
blicou trabalhos sobre os 
princípios fonéticos e m étri
cos de m eio-alto alemão, 
elucidando-os. Além disso,

lançou as bases da m oderna 
análise crítica de textos, da 
qual é considerado o fun
dador. Em 1825, passou a 
lecionar Filologia em Ber
lim. D edicando-se concomi- 
tantem ente ao estudo dos 
clássicos, publicou “Consi
derações sóbre a Ilíada de 
H om ero” (1837), afirm ando 
que essa obra compõe-se de 
dezesseis “cam adas” básicas 
que, aum entadas ou sinteti
zadas, alternam -se e in terpo
lam-se. Essa teoria (hoje 
abandonada) influenciou du
rante m uito tem po a crítica 
de H om ero. Alem de duas 
edições do “Novo T estam en
to” (1831 e 1842/50), L ach
m ann deixou “C atullus” , 
“T ibullus” (am bas de 1829), 
“Genesius” (1834), “Teren- 
tianus M aurus” (1836), 
“G aius” (1841/42), etc. Em  
1829, traduziu “M acbeth” , 
de Shakespeare. “L ucretius” 
(1850), obra-chave para es
tudos latinos, ocupou seus 
últim os anos.

LacLos (Pierre Ambroise 
François Choderlos de)

Escritor francês (Amiens, 
1741 —  Tarento, Itália , 1803). 
Em  1769, integrante do C or
po Real de A rtilharia, foi 
transferido para  a cidade de 
Grenoble. Seus primeiros 
poemas, entre os quais “Sou- 
venirs” e “Epitre à Eglé” , 
foram  publicados no “Alma- 
nach des M uses”, em 1773. 
Escreveu tam bém  contos em 
versos, como “ A Procissão” 
e “A Boa Escolha” . Seu re
gimento foi para Besançon, 
em 1775, e lá 'ele escreveu 
a letra para  duas óperas, 
“A M atrona” e “E rnestina” 
(a segunda, apresentada em 
1777, foi um  fracasso, e ne
nhum a delas chegou à época 
atual). Em  1779, destacado 
para R ochefort, Laclos 
ocupou o tem po livre escre
vendo “ As Ligações Perigo
sas” . T rabalhou na obra de
1780 a 1781 e publicou-a 
durante um período de fé
rias, em 1782, causando su
cesso e tam bém  escândalo, 
pela conduta- dos persona
gens. O livro, um a crônica 
dos costumes eróticos do 
século X V III, foi oficial
mente condenado, sem con
tudo causar m uitos proble
mas ao autor, eleito m em bro 
da Academ ia de La Rochelle, 
em 1785. D urante a Revo
lução Francesa, Laclos foi 
agente de Filipe de Orléans, 
que procurava obter o afas
tam ento do rei Luís X V I e 
a regência do reino. E ntrou 
para o clube dos Jacobinos,

onde redigiu a m aior parte 
do “Journal des Jacobins” 
e se tornou um dos oradores 
mais conhecidos. E ra  apai
xonadam ente dem ocrático e 
foi o prim eiro a lançar a 
idéia da assistência juríd ica 
gratuita. Em 1791, nom eado 
comissário junto  ao m arechal 
Luckner, reorganizou seu 
exército e, após a vitória de 
Valmy, foi prom ovido a 
general-de-campo e chefe do 
Estado-M aior do Exército 
dos Pireneus. M ais tarde, 
recebeu o cargo de gover
nador geral dos estabeleci
m entos franceses da índia. 
Preso em 1793 com o anti
go confidehte do duque de 
Orléans, foi solto depois de 
treze meses. A presentou en
tão  ao Com itê de Saúde 
Pública um a obra, “D a 
G uerra e da P az” , na qual 
expôs, entre outras coisas, 
a /necessidade de levar a 
guerra até que fossem con
quistadas todas as frontei
ras naturais da França. 
Reintegrado no Exército co
mo general-de-brigada, co
m andou a artilharia do Reno. 
Em  1803 foi transferido para 
o corpo de N ápoles, com a 
tarefa de defender Tarento, 
onde chegou fatigado e 
doente, m orrendo alguns 
dias depois. A  carreira m i
litar e política de Laclos 
sobrepõe-se à literária, mas 
o rom ance “As Ligações P e
rigosas” é considerado uma 
revolução na história da li
teratura: inovador no plano 
das idéias e sentimentos, con
trapõe-se ao sentim entalism o 
de Rousseau. F reqüentem ente 
visto como im oral, oferece 
um a lúcida análise da paixão 
e continua sendo considera
do um a obra-prim a da lite
ra tu ra  psicológica.

La Condamine (Charles 
Marie de)

N aturalista, m atem ático e ex
plorador francês (Paris, 1701
—  id., 1774). D a carreira 
militar, que achava m onóto
na, mudou-se para  o ram o 
das ciências e fez várias via
gens pela costa africana, para 
estudar sua vegetação. M ais 
tarde, no Peru, onde parti
cipava de um a expedição da 
A cadem ia de Ciências F ran 
cesa, desligou-se do grupo e 
desceu o rio A m azonas 
(1743), descobrindo a serin
gueira e a borracha. Em 
1757 foi à Itália, na ten ta
tiva de descobrir o padrão 
das m edidas rom anas. M or
reu durante um a operação, 
ao tentar curar-se de um a 
paralisia.



Lacordaire (Jean Baptiste 
Henri)
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Religioso francês (Recey- 
sur-Ource, 1802 —  Sorèzes,
1861). D epois de form ado 
em direito, sob a influência 
do livro “Ensaio sobre a In 
diferença em M atéria de R e
ligião”, de Lam menais, aban
donou a advocacia e entrou 
no sem inário de Saint-Sul- 
pice, ordenando-se em 1827. 
P regador em N otre-D am e, 
o espírito de seu trabalho 
ficou m arcado na coletânea 
de sermões: “Conferências 
E scritas de N otre-D am e de 
Paris, 1835-1851” . D efensor 
de um  liberalism o acentua- 
dam ente espiritual, dedicou- 
se à reestru turação  da Igreja 
francesa, abalada pela Revo
lução de 1789. Assim, ingres
sou na Ordem  dos D om inica
nos (1838), que fora expulsa 
da F rança. O cupou o resto 
de sua vida com trabalhos 
destinados a restaurar a 
Ordem  e torná-la poderosa 
no cam po religioso e cultural. 
Além de ter sido um  dos 
mais im portantes pregadores 
da França, L acordaire con
tribuiu significativam ente no 
campo religioso e filosófico. 
Escreveu “Considerações so
bre o Sistema Filosófico do 
Senhor Lam m enais”’ (1834) 
e “Vida de São D om ingos” 
(1841).

Lacroix (Sylvestre 
François)

M atem ático francês (Paris,
1765 —  id., 1843). Foi p ro 
fessor de análise m atem ática 
no Colégio da F rança, na 
Escola Politécnica e na 
Faculdade de Ciências de 
Paris. E n tre  1791 e 1798 pu 
blicou o “T ratado  de Cálculo 
D iferencial e de Cálculo In 
tegral” , obra representativa 
da fase de desenvolvimento 
da análise m atem ática, no 
início do século XIX. Sua 
realização mais conhecida 
é o “T eorem a de Lacroix” , 
no qual afirm a que as fun
ções im aginárias podem  ser

expressas p ela fórm ula A  ±  
B V — 1, onde A  e B são 
funções reais. Em  1799 in 
gressou na Academia de 
Ciências da França.

Ladário (José da Costa 
Azevedo, Barão de)

Político e militar brasileiro 
(Rio de Janeiro, 1823 —  id., 
1904). Oficial da M arinha, 
chefiou a Comissão de L i
mites, encarregada de dis
cutir os problem as de fron 
teiras do Brasil com a A r
gentina (1853) e com o Peru 
(1864 e 1868). Posteriorm en
te representou o Am azonas 
na C âm ara dos D eputados 
(1878/1881). M inistro da 
M arinha no últim o gabinete 
do Im pério, foi o único com 
ponente do governo que en
frentou os republicanos a 15 
de novem bro de 1889. Essa 
atitude provocou atritos e, 
gravem ente ferido, o barão  
de Ladário só escapou da 
m orte graças à intervenção 
do M arechal D eodoro da 
Fonseca. O governo provi
sório da R epública reform ou 
Ladário no posto de alm i
rante. A derindo depois ao 
novo regime, foi enviado 
com o em baixador à China. 
Em  1894 elegeu-se senador 
pelo Am azonas; em 1903 foi 
reeleito. Os livros que escre
veu tratam  de problem as 
h idrográficos e questões de 
limites.

Laennec (René Théophile 
Hyacynthe)

M édico francês (Quim per,
1781 —  K erlouanec, 1826). 
D outorou-se em m edicina em 
1804, tendo se interessado 
particularm ente pela pa to lo 
gia. Em  1814 foi nom eado 
m édico do H ospital N ecker, 
em Paris, mas pouco depois 
um a tuberculose pulm onar 
obrigou-o a retirar-se para 
K erlouanec. D e volta à ca
pital da F rança, deu aulas

no H ospital La C haritée e 
no Colégio da F rança. Em  
1816 desenvolveu um  instru
m ento —  essencialmente, 
um tubo de m adeira oco —  
destinado a ouvir sons den
tro do corpo hum ano. Com o 
ele era útil sobretudo para 
auscultar o coração e os 
pulmões, deu-lhe o nome 
de estetoscópio (do grego 
“stetos” =  peito). Além de 
descrever o uso do instru
mento, a obra “D a A uscul
tação M ediata” é um  tra ta 
do sobre doenças do coração, 
pulm ão e fígado. E m  1826 
foi publicada um a versão 
mais extensa do livro, que 
recebeu o nom e de “T ratado 
da A uscultação M ediata e 
das D oenças dos Pulm ões e 
do C oração”.

Laet (Carlos Maximiliano 
Pimenta de)

Filólogo, político e jornalista 
brasileiro (Rio de Janeiro,
1847 —  id., 1927). Form ou- 
se em ciências físicas e m a
tem áticas, direito e enge
nharia. M as dedicou-se ao 
m agistério e ao jornalism o. 
Iniciou-se nesta últim a p ro 
fissão no “Jornal do C o
m ércio” (1876). Colaborou 
tam bém  nos jornais “L iber
dade” , “B rasil”, “T ribuna 
L iberal” e “Jornal do B ra
sil”. M onarquista ferrenho, 
teve vários aborrecim entos 
com o advento da R epública; 
foi, inclusive, dem itido do 
cargo de professor de p o rtu 
guês no Colégio Pedro II. 
P artic ipou da A cadem ia B ra
sileira de Letras desde sua 
fundação (1896), ocupando 
a cadeira n.° 32. C atólico 
fervoroso, em 1913 recebeu 
do V aticano o títu lo  de con
de por serviços prestados à 
Igreja. F o i presidente da 
A cademia, de 1919 a 1922. 
Em  1921 —■ em pleno de- 
denvolvim ento do M odernis
mo —  publicou “Predição- 
S audaçao”, versos de louvor 
a D om  Pedro II. Suas obras 
mais im portantes são “P oe
sias” (1873), “Em  M inas” 
(1894/95), “A  Im prensa na 
D écada R epublicana” (1899) 
e “A D escoberta do B>rasil” 
(1900).

Laffitte, Jacques

B anqueiro e político francês 
(Bayonne, 1767 —  Paris, 
1844). Filho de um carpin
teiro, com eçou a trabalhar 
com  doze anos. Em  1788 
empregou-se como guarda- 
livros na casa bancária do 
suíço Perrégaux, que acabou
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por fazê-lo sócio (1800). 
Posteriorm ente tornou-se do
no da firm a (1804). A  casa 
Perrégaux, L affitte & Cia. foi 
um  dos estabelecim entos 
bancários m ais im portantes 
da E uropa. Em  1809 obteve 
o cargo de gerente do Ban
co da F rança, vindo a gover
ná-lo entre 1814 e 1819. 
Exerceu gratuitam ente essas 
funções. A pós a derro ta de 
W aterloo (1815), foi na casa 
Perrégaux & Laffitte que 
N apoleão depositou o que 
lhe restava. E leito deputado 
em 1816, Laffitte tornou-se 
o chefe da oposição liberal 
e um  dos prim eiros p arti
dários de Luís Filipe contra 
C arlos X. Em  1830 sua resi
dência, em Paris, era o quar
tel-general do Partido  Revo
lucionário, que conseguiu 
fazer com que Luís Filipe 
assumisse o governo, em ju 
lho de 1830. O cupou então, 
sucessivamente, os cargos de 
m inistro das F inanças e p re
sidente do Conselho de M i
nistros (novem bro de 1830). 
A  política estrangeira que 
defendeu —  intervenção da 
F rança em favor dos revo
lucionários italianos —  sus
citou larga oposição no go
verno; por isso, em 1831, foi 
obrigado a pedir demissão. 
A pós ligar-se durante algum 
tem po com  os oposicionistas, 
abandonou definitivam ente a 
vida política (1836).

La Fayette (Marie Joseph 
Paul Yves Roch Gilbert 

Motier, Marquês de)

Político e m ilitar francês 
C havaniac, Auvergne, 1757
— Paris, 1834). Com  dezes
seis anos —  já  oficial do 
exército —  La F ayette  ca
sou-se. E ntusiasm ado com  a 
lu ta  dos colonos am ericanos, 
partiu  para  os Estados 
U nidos a fim de participar 
da G uerra  de Independência. 
D esem barcou em George- 
tow n em abril de 1777. Em

Filadélfia, o exército rebelde 
aceitou-o com o voluntário, 
concedendo-lhe a patente  de 
niajor-general. Nesse mesmo 
ano foi ferido na prim eira 
batalha de que participou 
(em Brandywine). C om an
dante das tropas do Canadá, 
salvou 2 000 soldados que 
estavam  cercados pelos in
gleses. R e tornou à F rança  em 
1779, e conseguiu o apoio 
do governo à luta dos am e
ricanos. D e volta à A m é
rica, participou da batalha de 
Y orkow n (1781). N o ano se
guinte, na F rança, foi p ro 
movido a m arechal-de-cam - 
po. M açom  e defensor das 
idéias liberais, participou de 
várias sociedades pré-revolu- 
cionárias. Foi um  dos m em 
bros da prim eira Assembléia 
dos N otáveis (1787) que exi
giram  a convocação dos 
Estados Gerais. D eputado da 
ncbreza pelo distrito de 
Riom  (Auvergne), em maio 
de 1789 foi escolhido vice- 
presidente da Assembléia 
N acional. Em  13 de julho 
do mesmo ano apresentou a 
D eclaração dos D ireitos do 
H om em ; dois dias depois 
assumiu o com ando da G u ar
da N acional de Paris. N o 
exercício dessa função, m an
dou dem olir a Bastilha e fez 
com que o Rei Luís X V I 
aceitasse o sím bolo da R e
volução, um a insígnia trico
lor. Fez inúm eros esforços 
para  conciliar a m onarquia 
e a nova ordem  revolucio
nária. M as, surpreendido 
pela tentativa de fuga do 
rei (junho de 1791), viu-se 
obrigado a prendê-lo. Em  
abril de 1792 com andou um 
dos exércitos organizados 
para atacar a Á ustria. Com  
a ascensão dos jacobinos ao 
poder, tentou sublevar suas 
tropas em favor de Luís 
XVI. P o r essa razão, em 
agosto de 1792 foi declarado 
traidor pela Assembléia, ten
do de fugir para a H olanda. 
Q uando voltou a Paris 
(1800), depois da ascensão 
de N apoleão B onaparte, seu 
nom e foi riscado da lista dos 
emigrados. D eputado d u ran 
te os Cem  Dias, solicitou a 
abdicação do Im perador. 
Foi reeleito em 1818, mas 
não obteve êxito nas eleições 
de 1824. Partiu  então para 
a Am érica, de onde re to r
nou em 1827, para ser no
vam ente escolhido deputado. 
Teve posição de destaque 
na revolução de 1830, que 
culm inou com  a subida de 
Luís F ilipe ao poder. Nessa 
ocasião, foi com andante da 
G uarda N acional e passou 
à oposição m onarquista.

La Fayette (Mane- 
Madaleine Pioche de la 

Vergne, madame de)

E scrito ra  francesa (Paris, 
1634 —  id., 1693). Aos 21 
anos casou-se com Jean- 
F rançois M otier, conde de 
L a Fayette. M as ficaram  
pouco tem po juntos, pois o 
m arido perm aneceu na p ro 
priedade da fam ília, em 
Auvergne, enquanto m adam e 
de La Fayette se transferiu  
para  Paris. N a  capital, to r
nou-se m uito amiga do escri
to r La Rochefoucauld. Em 
1665, através desse com pa
nheiro, com eçou a freqüen
tar os círculos literários, 
en trando em contato com 
Racine, Corneille e Boileau. 
M uito culta, m adam e de La 
Fayette leu a m aioria dos 
livros da época. M as sua 
obra foi especialm ente in
fluenciada por L a R ochefou
cauld. E la teria afirm ado: 
“Ele deu-me espírito, en
quanto  eu lhe reform ei o 
coração” . São da escritora 
as novelas “A Princesa de 
M ontpensier” (1662), “Zaí- 
de” (1670), “A  Princesa de 
Clèves” (1678), bem  como 
“A Condessa de T ende” edi
tado postum am ente (1724).

La Fontaine (Jean de)

E scritor francês (Château- 
Thierry, 1621 —  Paris, 1695). 
D e um a im portante fam ília 
da província em que nasceu, 
La F ontaine entrou  no se
m inário em 1641, m as logo 
perdeu o interesse pela car
reira religiosa, abandonan
do-a no ano seguinte. Em  
1647 casou-se com  um a jo 
vem de catorze anos, sepa
rando-se pouco tem po depois. 
Foi então para  Paris, onde 
iniciou carreira literária, 
publicando epigram as e b a 
ladas. Em  1654 traduziu o 
“E unuco” , do escritor latino 
Terêncio. D epois desse tra 
balho, sua prim eira obra im 
portan te  foi um  livro de 
“C ontos” , aparecido em 
1664. N a  época form ou-se o 
grupo conhecido como “O 
Q uarteto  da R ue du Vieux 
Colom bier” , do qual faziam 
parte  L a Fontaine, Racine, 
Boileau e M olière. E ntre 
1664 e 1674 term inou qiiase 
todos os seus contos e fá
bulas; além disso publicou 
o rom ance “Psiquê” , o poe
m a “Saint-M alo” , a comédia 
m itológica “Clim ene”, e ain
da sonetos, baladas, odes e 
traduções de versos latinos. 
C andidato à A cadem ia em 
1682, teve sua proposta



aceita no ano seguinte. Su
cedeu naquela instituição ao 
político e financista Colbert, 
que sempre fora seu inim i
go. P ara  com em orar o in
gresso na Academia, La Fon- 
taine apresentou aos amigos 
o prim eiro de seus “D is
cursos a M adam e de La 
Sablière” , obra onde fèz um a 
profunda auto-análise. Em 
1692, bastante doente, deci
diu aproxim ar-se novam ente 
da religião, chegando mesmo 
a pensar em escrever um a 
obra sobre a fé. A pesar de 
aparentem ente infantis, suas 
“ Fábulas” estão perm eadas 
de pensam entos filosóficos.

Laforgue (Jules)

Poeta francês de origem 
uruguaia (M ontevidéu, 1860
—  Paris, 1887). M uito jo 
vem, foi para a F rança, 
onde teve vários empregos 
mal rem unerados. Conseguiu, 
porém , en trar em contato 
com  os meios literários, e 
em 1881 obteve o cargo de 
leitor da R ainha A ugusta da 
Prússia. D epois de acom pa
nhá-la em suas viagens pela 
A lem anha, voltou a Paris, 
onde publicou seus poemas. 
Neies expressou de form a 
irônica a solidão, o aborre
cimento diante da ro tina e a 
obsessão pela m orte. Foi 
influenciado pelo budism o e 
pela filosofia alemã, espe
cialm ente pelo pessimismo de 
Schopenhauer. E ntre  suas 
obras destacam -se “Queixas” , 
“Concílio Feérico” , “As F lo 
res da Boa V ontade” , “P oe
sias” e “Últim os V ersos” . 
Escreveu tam bém  “M orali- 
dades L endárias” , onde paro 
diou Shakespeare, F laubert, 
M allarm é e W agner.

Lafosse (Charles de)

Pintor francês (Paris, 1636
— id., 1716). F ilho de um  
ourives parisiense, recebeu 
suas prim eiras aulas do gra
vador Chaveau. Foi depois 
protegido pelo p in tor Le- 
brun, que tam bém  lhe ensi
nou m uita coisa. Em  1658 
partiu  para  a Itália, perm a
necendo três anos em V e
neza, onde sofreu influências 
dos p intores coloristas. De 
volta a Paris, recebeu enco
m endas de afrescos para a 
Igreja da A ssunção, term i
nando esse trabalho em 1676. 
A ceito na A cadem ia F ra n 
cesa em 1673, deveria to r
nar-se d iretor da  instituição 
em 1699. C ham ado a Lon
dres para  decorar o palácio 
de L orde M ontagu, perm a

neceu dezoito meses na ca
pital inglesa. Os tetos que 
p intou na Inglaterra (“O 
N ascim ento de M inerva” e 
“A Q ueda de F aeton”, p rin 
cipalm ente) provocaram  a 
adm iração do Rei Jorge I, 
que lhe pediu que decorasse 
o palácio de H am pton Court. 
Lafosse preferiu  aceitar o 
convite do superintendente 
das construções da F rança, 
H ardouin-M ansart, para  de
corar a Igreja dos Inválidos, 
em Paris. A pesar de encar
regado da totalidade dos 
afrescos, executou apenas 
alguns deles. P ara  o palácio 
do L ouw e, Lafosse criou 
“O Sacrifício de Ifigênia” e 
“O N ascer do Sol” . M as foi 
nas p in tu ras de pequenas di
mensões que o artista m os
trou  o m elhor de seu talen
to. E n tre  elas destacam -se 
obras como “ Moisés Salvo 
das Á guas” e “O Triunfo 
de B aco”. Q uanto ao estilo, 
Lafosse situa-se a meio ca
m inho entre L ebrun e os p in
tores do rococó.

Lagerlõf (Selma 
Ottiliana Lovisa)

E scritora sueca (M arbacka, 
1858 —  i d . 1940). Form ou- 
se professora prim ária em 
Estocolm o, transferindo-se 
depois para  L andskrona, 
onde lecionou de 1885 a 
1895. D epois desse período, 
resolveu dedicar-se integral
m ente à literatura, servindo- 
se de tem as como lendas e 
histórias das fam ílias de 
V ãrm land. Sua obra mais 
im portante é “A  Saga de 
G osta Berling” , epopéia ro 
m ântica sobre a província 
em que nasceu. E m  1894 
publicou a coletânea: “L ia
mes Invisíveis”. N o  ano se
guinte partiu  para a Itália. 
As experiências dessa via
gem forneceram  à escritora 
m aterial para  “Os M ilagres 
do A nti-C risto” (1897) e

“Jerusalém ” (1901), obras 
de cunho socialista. Em
1909 tornou-se a prim eira 
m ulher a receber o Prêm io 
N obel de L iteratura. A  obra 
de Selma Lagerlõf caracteri
za-se pelo hum anism o otimis
ta e por um a perspectiva 
lírica e religiosa.

Lagrange (Joseph Louis)

M atem ático de origem italia
na (Turim , 1736 —  Paris, 
1813). Pertencia a um a fa
m ília de ascendência fran
cesa que se estabeleceu em 
Turim . A inda adolescente, 
leu inúm eras obras dos geô- 
m etras gregos. Aos dezesseis 
anos foi nom eado professor 
de m atem ática da A cademia 
de A rtilharia de Turim . Seu 
interesse pela m atem ática in
tensificou-se quando, aos de
zessete anos, tom ou contato 
com os escritos de Edm und 
Halley. Em  1755 trabalhou 
no problem a das isoperime- 
trias (de figuras geom étricas 
que têm  o mesmo perím e
tro), enviando seus resulta
dos para  o m atem ático E u
ler, que tam bém  pesquisava 
sòbre o assunto. Im pressio
nado com  as descobertas de 
Lagrange, Euler reteve a pu 
blicação de sua obra, aguar
dando que o jovem  m atem á
tico publicasse suas conclu
sões. E m  1758, com  a ajuda 
de alguns de seus m elhores 
alunos, criou um a sociedade 
que publicou os tra tados 
“M iscellanea T aurinensia” , 
nos quais aparece a m aior 
parte  de seus escritos. Em  
1766 esteve em Berlim a con
vite do rei da Prússia, F rede
rico, o G rande, onde, por in
dicação de Euler e D ’Alem 
bert, entrou para  a A cademia 
local. Q uando Frederico 
m orreu, Luís X V I cham ou 
Lagrange a Paris. N o  início 
da Revolução Francesa, te
meu por sua vida, m as suas 
pesquisas granjearam -lhe as 
sim patias do novo regime. 
Em  1793 foi nom eado pre
sidente da Com issão de R e
form a de Pesos e M edidas, 
que na ocasião introduziu o 
sistema m étrico. Em  1795 
tornou-se professor da E s
cola N orm al de Paris. Dois 
anos depois foi nom eado 
professor de m atem ática da 
recém -criada Escola Politéc
nica, onde ficou encarre
gado de organizar o depar
tam ento de m atem ática. 
T entou criar um  sistema de 
cálculo que não utilizasse 
os infinitesimais, ou os limi
tes de N ew ton. A pesar de 
não ter alcançado integral-
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m ente esse objetivo, seus es
tudos abriram  novos cam i
nhos para pesquisas poste
riores. N a época, publicou 
a “Teoria das Funções A na
líticas” e em 1810 com e
çou a rever um a de suas 
obras m ais im portantes, 
“M ecânica A nalítica” , que 
se com põe de duas partes: 
um a tratando  de estatística 
e ou tra  apresentando o de
senvolvim ento da dinâm ica 
dos corpos rígidos e dos flui
dos. Lagrange orgulhava-se 
desse livro porque nele lan
çava m ão apenas de opera
ções algébricas; não usava 
diagram as, construções ou 
raciocínios geométricos. P u 
blicou vários trabalhos de 
astronom ia e de teoria dos 
núm eros. C riou  as bases para  
o desenvolvimento da teoria 
dos grupos e sistem atizou o 
estudo das equações diferen
ciais e derivadas parciais.

Laguna (Carlos Frederico 
Lecor, visconde de)

M ilitar luso-brasileiro (Lis
boa, 1764 —  Rio de Janeiro, 
1836). A té 1816 prestou ser
viço m ilitar em Portugal (de 
1811 a 1815, integrou o 
exército com andado por L or
de W ellington na cam panha 
contra  as tropas de N apo- 
leão Bonaparte). N om eado 
tenente-general, foi transferi
do para  o Brasil, onde 
com andou a Divisão de V o
luntários do Rei. Buscando 
guarnecer a B anda Oriental, 
desem barcou em Laguna, 
no futuro  Estado de Santa 
C atarina, e prosseguiu para 
o sul, ocupando progressiva
mente M aldonado, a colônia 
do Sacram ento e M ontevi
déu, onde chegou em 1817. 
Depois da Independência, 
ju rou  fidelidade ao im pera
dor e naturalizou-se b rasi
leiro. D uran te  as guerras que 
se seguiram à Independên
cia, com andou as forças m i
litares leais a Portugal. D es
de 1827 chefiou os exércitos 
do sul; governou a Cispla- 
tina até 1828 e integrou o 
C onselho do Im perador.

Lalande (André)

Filósofo francês (D ijon, 1867
— ?, 1963). Professor da 
Sorbonne desde 1904, defen
deu idéias que se opunham  
ao evoludonism o de H er- 
bert Spencer. Este afirm ava 
que a evolução é a passagem 
do hom ogêneo para  o hete
rogêneo, do indiferenciado 
ao diferenciado. Lalande 
opôs-se frontalm ente a essa

perspectiva. Êle achava que 
o exame dos diferentes níveis 
da realidade m ostra o pre
dom ínio da involução. A 
transição do heterogêneo p a
ra o hom ogêneo aparece no 
objeto das ciências físicas: 
as transform ações de ener
gia, por exemplo, operam  no 
sentido da hom ogeneidade 
cada vez mais com pleta. F e
nôm eno paralelo ocorre  no 
reino orgânico: a m orte e 
a conseqüente indifereneia- 
ção representam  um  corte 
entre sucessivas evoluções. 
A involução m anifestar-se-ia 
tam bém  nas diferentes esfe
ras da vida espiritual. N a 
ciência apareceria como o 
esforço p ara  reduzir tudo à 
unidade. N o plano ético, es
taria representada pela as
piração para  im por um a m o
ral com um  a todos os ho 
m ens e a todas as épocas. 
N a  arte, sua m anifestação 
seria a tendência crescente 
à universalidade. N o que se 
refere à vida social, seria ex
pressa pelo surgim ento de 
tendências igualitárias não 
só entre os cidadãos de um a 
m esma com unidade nacional, 
como tam bém  entre as p ró 
prias nações. Lalande tentou 
fazer um a unificação do vo
cabulário filosófico, aproxi
m ando-se da perspectiva de 
trabalho dos filósofos neo- 
positivistas. Dedicou-se tam 
bém ao estudo do m étodo 
científico, particularm ente da 
indução. As obras principais 
de Lalande são “V ocabulário  
Técnico e C rítico da Filoso
fia” , “A  Dissolução O posta 
à Evolução nas Ciências F í
sicas e M orais” , “As Teorias 
da Indução e da E xperim en
tação” e “A  Razão e as 
N orm as’*.

Lalande (Joseph Jérôme 
Léfrançois de)

A strônom o francês (Bourg- 
en-Bresse, 1732 —  Paris, 
1807). E studante de direito, 
graças à influência de J. N . 
Deslile, Lalande resolveu 
dedicar-se à astronom ia. 
Com  21 anos já  era m em 
bro da A cadem ia de C iên
cias. Em  1759 publicou um a 
revisão das tabelas de Hal- 
ley. T rês anos depois passou 
a ocupar a cadeira de astro
nom ia do Colégio da F rança, 
cargo em que perm aneceria 
durante 46 anos. Sua casa 
era um  centro de estudos 
de astronom ia. T inha como 
alunos J. B. J. D elam bre, 
G. Piazzi, P. M echain e seu 
sobrinho, M ichel de L alan
de. Lalande foi responsável

pelas melhores tabelas da 
época. Tam bém  ganhou fa
m a graças a sua publicação 
relativa ao trânsito  de V é
nus, em 1769. Em  1802 ins
tituiu-se na F rança  o prêm io 
Lalande para  a m elhor des
coberta astronôm ica do ano. 
E n tre  suas obras destacam - 
se o “T ratado de A strono
m ia” (1764), “H istória Ce
leste F rancesa” (1801) e 
“Viagem de um  Francês à 
Itá lia” (1769).

Lalande (Michel Lé
françois de)

A strônom o francês (Courcy, 
1766 —  Paris, 1839). E stu
dou astronom ia com o tio, 
Joseph Jérôm e Lalande, p ar
ticipando inclusive de suas 
pesquisas. Tom ou parte  tam 
bém na preparação  de um 
livro de Joseph Jérôm e, 
“H istória Celeste F rancesa”, 
que descrevia toda a porção 
visível do céu da França. 
F orm ulou a teoria da órbi
ta  de M arte. Em  1792 aju
dou o astrônom o D elam bre 
a fazer os trabalhos de trian 
gulação em to rno  de Paris. 
Em  1801 ingressou na A ca
dem ia de Ciências.

Lalo (Édouard)

Com positor francês (Lille,
1823 —  Paris, 1892). Após 
estudar no C onservatório de 
Paris, iniciou carreira m usi
cal com o tocador de viola 
no quarteto A rm ingaud. Suas 
prim eiras com posições não 
tiveram  boa acolhida. O su
cesso veio som ente com 
“D ivertim ento” (1872) e um 
concerto para  violino e o r
questra denom inado “Sinfo
nia E spanhola”. O balé 
“N am ouna” (representado 
em 1882) influenciou Debus- 
sy pela harm onia e Paul Du- 
kas e V incent d ’Jndy, pela 
orquestração. A inda que 
não seja considerado grande 
com positor, Lalo teve papel 
significativo, contribuindo pa
ra  o desenvolvimento da m ú
sica instrum ental na França.



Lamarck (Jean-Baptiste 
Pierre Antoine de Monet)

N aturalista francês (Bazan- 
tin, 1744 —  Paris, 1829). Foi 
educado por jesuítas, em 
Amiens, onde chegou a ser 
seminarista. Em  1760, quan
do tinha apenas dezesseis 
anos, ingressou no exército 
mas abandonou a carreira 
m ilitar oito anos depois, 
para  estudar m edicina em 
Paris. Seu interesse pela bo
tânica transform ou-se na 
obra “F lora F rancesa” , pu
blicada em 1778, e na qual 
deu início à sua teoria da de
term inação das espécies. Com  
isso, foi adm itido em 1779 
na A cadem ia de Ciências e 
enviado à A lem anha e à H o 
landa, para  estudar os ja r 
dins botânicos desses países. 
D e regresso à F rança, redi
giu tòda a parte de bo tân i
ca da “Enciclopédia M etó
dica” (1785). T rabalhou em 
seguida no jard im  botânico 
oficial (“Jard in  du  R oi”) e 
com o professor de zoologia, 
já  particularm ente p reocupa
do com o estudo dos inver
tebrados. Nesse sentido, es
creveu “Filosofia Z oológica” 
(1809) e “H istória N atu ra l 
dos Anim ais sem V értebras” 
(1815). A  variação das espé
cies, de acordo com La- 
m arck, tem  origem no de
senvolvimento ou atrofia dos 
órgãos anim ais na adaptação 
ao ambiente. Assim, enunciou 
a “lei do uso e desuso” , 
segundo a qual o uso fre
qüente de um  órgão qual
quer desenvolve-o e amplia-o, 
dando-lhe fòrça p roporcio
nal à duração dèsse uso; por 
outro  lado, a falta constante 
de uso enfraquece-o e a tro 
fia-o. N um a segunda lei, La- 
m arck afirm ava que os carac
teres adquiridos por adap
tação são transm itidos por 
hereditariedade. Sua teoria  
evolucionista foi mais tarde 
substituída pela teoria da 
evolução form ulada por 
Charles D arw in e hoje é con
siderada totalm ente errada.

Lamartine (Alphonse 
Marie Louis de)

Escritor e estadista francês 
(M âcon, 1790 -— Paris, 
1869). Estudou num a escola 
rural, ao lado de filhos de 
camponeses, e no colégio 
jesuíta de Belley. É conside
rado um dos m aiores rom ân
ticos: seus versos p ratica
mente renovaram  a poesia 
francesa, no m om ento em 
que se esgotara a abstração 
do Classicismo. Deixou so
bretudo poem as relacionados 
à vida am orosa. Assim, atri
bui-se “G raziella”, escrito 
em 1844, a um rom ance que 
teria vivido em sua viagem 
à Itália (1811); e a ode “O 
Lago” , publicada em 1820 
nas “M editações Poéticas”, 
à sua paixão por Mme. Ju- 
lie Charles, que conheceu em 
1816, em Aix-les-Bains. L a
m artine deixou tam bém  um 
profundo trabalho sobre a 
poesia e a época em que 
viveu, sobretudo nos quatro 
volumes “L em branças” , “ Im 
pressões”, “Pensam entos” e 
“Paisagens”. Neles, apresen
ta-se com o um liberal afas
tado dos dogmas cristãos. 
P reocupado com a essência 
das coisas e seus símbolos, 
escreveu poesias carregadas 
de um novo ritmo, já  pre
nunciando o Simbolismo. P u 
blicou tam bém  obras his
tóricas (“H istórias dos Gi- 
rondinos” , “A M arselhesa 
da Paz”) e rom ances au to 
biográficos (“C onfidências” , 
“N ovas Confidências” , “R a
fael”, “Genevieve, ou H istó
ria de um a C riada”). C om 
prom etido com sua época, 
serviu no corpo de guarda 
de Luís X V III. M as, para 
escapar ao serviço de N apo- 
leão, em igrou para a Suíça. 
Em 1833, quando viajava 
pelo oriente, foi eleito depu
tado pelos representantes 
de Bergues. Passou então a 
trabalhar em favor do libera
lismo. Pretendia que os 
conservadores acatassem  a 
justiça social, pois acreditava 
na inevitabilidade da revo
lução das classes trabalhado
ras. Seu prestígio político, 
no entanto, acabou por se 
desgastar.

Ensaísta inglês (Londres, 
1775 —  E dm onton, 1834). 
Com  dezesseis anos saiu de 
uma instituição de caridade 
(o C h risfs  Hospital), onde 
fora educado, para  trabalhar 
na South Sea House. Logo 
depois, passou a contador da 
East índ ia  Com pany, função 
que exerceria por quase 
tòda a vida. Suas prim eiras 
obras (“A  H istória de Ro-

sam und G ray”, 1798, e 
“John W oodvil” , 1802) fo
ram profundam ente m arca
das pela melancolia rom ân
tica, resultado de sua tragé
dia pessoal: Charles, seu pai 
e sua irm ã M ary passavam 
por freqüentes crises nervo
sas (num a delas, M ary fe
riu m ortalm ente a mãe). 
Assim, em 1793, C har
les e M ary tiveram  que ser 
internados no asilo de Hox- 
ton. Entre os dois surgiu 
um a eficaz colaboração, nas
cida da evasão da tragédia 
fam iliar e do retorno nos
tálgico à infância, que lhes 
perm itiu um entendim ento 
harm ônico na redação de 
livros destinados às crianças, 
entre eles “As A venturas de 
Ulisses” (1808), “A Escola 
de M rs. Leicester” (1809) e 
“C ontos T irados de Shakes- 
peare” (1808). Charles Lam b 
é considerado tam bém  um 
dos prim eiros escritores a 
se interessar pelos autores do 
teatro  elizabetano. São fam o
sas suas críticas aos d ram a
turgos contem porâneos de 
Shakespeare.

Lambert 
(Johann Henrich)

M atem áticò, físico e filósofo 
alemão (M ulhouse, 1728 —  
Berlim, 1777). N a  biblioteca 
de um a fam ília de cujos 
filhos se to rnara tu to r em 
1748, Lam bert desenvolveu 
seus estudos literários e cien
tíficos. Em 1757 iniciou, 
com seus pupilos, um a via
gem de dois anos pelas p rin
cipais cidades européias. R e
tornando à A lem anha, residiu 
prim eiro em Augsburgo e, 
depois, em várias outras cida
des, até fixar-se definitiva
mente em Berlim. D ono de 
inteligência ativa e de singu
lar capacidade de aplicar a 
m atem ática às questões p rá 
ticas, publicou inúm eros 
trabalhos sòbre term odinâ
mica, astronom ia, teoria da 
luz e outros. Costum a-se ci
tar “P irom etria” e “Fotom e
tria” como dois de seus tra 
balhos mais im portantes. 
Com o filósofo, L am bert p re
ocupou-se sobretudo com a 
lógica form al, a teoria das 
probabilidades e o princí
pio das ciências. N o  campo 
da teoria do conhecim ento, 
escreveu “N euer O rganon” 
(“Novo Instrum ento”) e 
“Anlage Z ur A rchitectonik” 
(“Preceitos sobre A rquitetu
ra”). Em  1764 foi eleito 
mem bro da Academ ia de 
Ciências de Berlim. N o ano 
seguinte, passou a ocupar o 
cargo público de “Oberm au- 
ra t” (uma espécie de super
visor governam ental).

Lamb (Charles)

Laguna, Carlos 
Frederico Lecor, 
visconde de — 
Lambert, Johann 
Henrich



Lamennais (Hugues 
Félicité Robert de)

Escritor e filósofo francês 
(Saint-M alo, 1782 —  Paris, 
1854). F igura influente da 
Igreja, teve sua educação 
pertu rbada pela crise social 
e política nos anos da R e
volução F rancesa . Somente 
aos 22 anos, influenciado 
pelo irmão, padre Jean-M arie 
R obert de Lam ennais (com 
quem escreveria “Reflexões 
sóbre o Estado da Igreja na 
F rança”), tom ou a prim eira 
com unhão e decidiu tam bém  
seguir a carreira religiosa. 
Em  1814 escreveu “T radi
ção da Instituição dos Bis
pos na F ra n ça” e foi orde
nado em 1816, após ter-se 
exilado na Inglaterra (pois 
com batia o galicanismo, 
doutrina apoiada por N a- 
poleão e que defendia a se
paração dos poderes tem po
ral e espiritual). Escreveu 
mesmo um  “Ensaio sobre a 
Indiferença em M atéria de 
Religião” , concluindo pela 
to tal obediência ao poder 
papal. Às inúm eras objeções 
levantadas a essa obra, L a
m ennais escreveu “Defesa do 
Ensaio sobre a Indiferença” 
(1824). A  política do gover
no da restauração, favorá
vel ao galicanismo, fez com 
que ele se afastasse da m o
narquia. Após fundar o jo r
nal “O F u tu ro ”, que atraiu 
padres, pobres e escritores 
rom ânticos (entre os quais 
V ictor Hugo, Vigny, Sainte- 
Beuve) passou a pregar a 
separação com pleta entre a 
Igreja e o Estado e um  ca
tolicismo renovado, a servi
ço da libertação dos povos. 
A tingiu profundam ente a* 
doutrina católica, pois defen
deu a autoridade popular em 
detrim ento da papal. B a
seado no Evangelho, elabo
rou um a doutrina política 
que colocava como funda
m entos da sociedade a igual
dade entre os hom ens, a jus
tiça e o amor. V endo a 
ordem  estabelecida como re
sultado da dom inação do

forte sobre o fraco, e a ri
queza das classes dirigentes 
um  produto  da exploração 
dos assalariados, acabou por 
ser condenado pelo Papa 
G regório X V I, em 1832. 
Rom pendo com  a Igreja, foi 
eleito deputado em 1848, 
aderindo m uitas vezes a m o
vimentos de extrem a esquer
da. A  obra de Lam ennais 
influenciou as correntes de
m ocráticas no catolicismo. 
Dela fazem parte também: 
“Palavras de um C rente” 
(1834), “Os Negócios de 
R om a” (1837), “O Livro do 
Povo” (1838) e “A Escravi
dão M oderna” (1839).

La Mettrie 
(Julien-Offroyde)

Filósofo e médico francês 
(Saint-M alo, 1709 —  Berlim, 
1751). Form ado em Reims, 
tornou-se médico do exérci
to, influenciado pela fam í
lia, que desejava vê-lo na 
carreira militar. Estudando 
a mente, estabeleceu a estrei
ta relação entre as faculda
des m entais e os fenôm enos 
fisiológicos. Sua conclusão 
chocou as idéias correntes, 
a ponto  de La M ettrie ver-se 
obrigado a se refugiar na 
H olanda, onde tam bém  foi 
perseguido. Somente na 
Prússia encontrou proteção: 
o m onarca Frederico II ofe
receu-lhe um a pensão e no
meou-o m em bro da A ca
dem ia de Berlim. “O H o
mem M áquina” é considera
da sua obra mais im portante. 
Nela, destacou a dependên
cia do espírito em relação à 
m atéria, acentuando o per
feito relacionam ento entre 
fenôm enos corporais e psí
quicos. Afirm ava, por exem
plo, que “ a alma não pode 
dorm ir quando a circulação 
do sangue está acelerada” . 
Dizia tam bém  que o conhe
cimento é resultado das sen
sações, adotando o em piris
mo e recusando, como 
Locke, as idéias inatas. 
Considerando a natureza 
como a única realidade exis
tente, defendia o m aterialis
mo, em oposição aos adep
tos de D escartes, M alebran- 
che, Leibniz e outros filóso
fos espiritualistas. Em  m o
ral adotou o hedonism o, 
afirm ando que a finalidade 
da vida hum ana é o prazer, 
em bora este não seja incom 
patível com a virtude e com 
o am or ao próximo. Sem 
alcançar prestígio em sua 
época, La M ettrie passou a 
ser valorizado no século 
XX, sobretudo pela escola 
m arxista. O utras obras: “A 
H istória N atu ra l da A lm a” , 
“V ênus M etafísica” .

La Motte Fouquet 
(Friedrich Heinrich Karl, 

cavaleiro de)

Escritor alemão de origem 
norm anda (Brandem burgo, 
Prússia, 1777 —  Berlim, 
1843). Com dezessete anos 
participou da cam panha do 
Reno, engajado na arm ada 
prussiana. Em  seguida tro 
cou as arm as pela literatura, 
escrevendo obras em que os 
assuntos legendários apare
cem sempre relacionados a 
acontecim entos da época. 
M as seu rom antism o, favo
rável às idéias conservado
ras, pregava o misticismo e 
a política tradicionalista. Em  
1801 publicou em Berlim 
sua obra de estréia: “Jogos 
D ram áticos” , assinando-se en
tão Pellegrin. Tentou reviver 
as sagas germ ânicas e os 
rom ances franceses de cava
laria. Inimigo feroz de Na- 
poleão, em cuja política via 
detestáveis m udanças, inte
grou um a liga patrió tica ber- 
linense e retornou, em 1813, 
ao serviço m ilitar. Dessa 
vez, porém , viu-se obrigado 
a abandonar a farda devido 
a seu precário estado de 
saúde. Passou a viver em 
sua casa de N ennhausen. 
P ara saldar dívidas, dedicou- 
se tam bém  a conferências, 
cheias de exaltação aos ideais 
cavalheirescos da Idade M é
dia e de ódio ao mundo 
m oderno. Escreveu: “H istória 
do N obre Cavaleiro Galmy 
e de um a Bela D uquesa da 
B retanha” (1806), “Alwin”
(1808), “As Viagens de 
Thiodulf, o Islandês” (1815), 
“B ertrand D u G uesclin” 
(obra poética), “U m  Herói 
do N o rte” , trilogia dram ática 
form ada por “Sigurd, o M a
tador do D ragão” (1808), 
“A  V ingança de Sigurd”
(1809) e “A uslauga” (1810), 
“A rm inius” (1818), “ C orona” 
.(1814), “D on C arlos” (1823), 
um a biografia, e “Le Cuiras- 
sier de Pappenheim ” (1842),



rom ance inspirado na G uerra 
dos T rin ta  Anos.

Lampedusa (Giuseppe 
Tomasi, príncipe de)

Escritor italiano (Palerm o, 
1896 —  Rom a, 1957). Com 
um único livro publicado, 
“O L eopardo” , é considerado 
um dos melhores autores do 
século XX. O rom ance foi 
descoberto por Giorgio Bas- 
sani, após a m orte do autor, 
e editado em 1958, m erecen
do em seguida um a brilhan
te adaptação cinem atográfica, 
por parte do diretor italiano 
Luchino Visconti. Segundo 
alguns, Lam pedusa jam ais 
pensara em divulgar sua 
obra, iniciada em 1955, 
quando contava 59 anos. 
M em bro da antiga nobreza 
siciliana, era o autor ideal 
para narra r com m aestria a 
decadência dessa aristocracia 
na velha ilha do sul da I tá 
lia, no m om ento em que 
todo o país vibrava com o 
êxito de G aribaldi no p ro 
cesso de unificação. Os ri
cos proprietários de terras e 
seu espanto diante do declí
nio dos velhos ideais deram  
a Lam pedusa a oportuni
dade de elaborar delicada e 
sóbria análise de um m ar
cante episódio da perturbada 
história siciliana.

Lampião (Virgulino Ferreira 
da Silva, dito)

V. Lampião, Enciclopédia 
A bril (Vol. V II).

Lancelot (Claude)

G ram ático e pedagogo fran 
cês (Paris, 1616 —  Quim- 
perlé, 1695). Sem inarista fo r
m ado èm  Saint N icolas du 
Chardonnet, era m em bro 
do “Solitário” , grupo de 
erm itãos instituído em Port- 
Royal. Foi tam bém  profes
sor nas “Petites Écoles” , 
fundadas em 1646, onde le
cionou grego e latim  ao jo 
vem Jean Racine, que se to r

naria um dos nomes mais 
significativos das letras fran 
cesas. A grande inovação de 
Lancelot foi introduzir a lín
gua francesa para ensinar os 
outros idiomas. Até então, o 
latim  era a língua tradicio
nalm ente em pregada nas 
escolas. De sua vasta obra 
pedagógica fazem parte  dois 
im portantes livros, em que 
explicava por meio de rimas 
as regras gram aticais: “M é
todo L atino” e “M étodo 
G rego”. Escreveu ainda um 
vocabulário de palavras gre
gas traduzidas para o francês 
(“Antologia das Raízes G re
gas”) e as prim eiras gram á
ticas latina e grega escritas 
em francês (“N óvo M étodo 
para A prender Facilm ente e 
em Pouco Tem po a Língua 
L atina” e “N ovo M étodo 
para A prender a L íngua 
G rega”). Deixou tam bém  
“Epiigrammatum D ilectum ” e 
“N óvo M étodo para A pren
der Italiano e E spanhol” . 
M as a contribuição mais sig
nificativa de Lancelot, do 
ponto de vista da lingüística 
m oderna, foi sua colabora
ção na  assim cham ada “ G ra
m ática de Port-R oyal” 
(“G ram m aire Générale et 
R aisonnée”), obra publicada 
anonim am ente em 1660.

Landau (Lev Davidovitch)

Físico soviético (Baku, 1908
— M oscou, 1968). Desde 
cedo revelou tendência para 
a m atem ática (era filho de 
uma física e de um  enge
nheiro), a ponto  de ingressar 
na Universidade de Baku 
com catorze anos e form ar-se 
com dezenove, na U niversi
dade de Leningrado. N o Ins
tituto de Física T eórica de 
Copenhague fez estágio com 
Niels Bohr. Em  K harkov, 
trabalhou durante cinco anos 
no Instituto U craniano de 
F ísica e Técnica. Em  1937 
transferiu-se a M oscou, para 
ser professor do Instituto 
de Problem as Físicos da 
universidade local. Obteve 
grande êxito nos estudos da 
m ecânica quântica e ofere
ceu um a das mais brilhantes 
teorias a respeito da super- 
fluidez do hélio II líquido, 
conseguido à tem peratura de 
2 graus Kelvin (cerca de
— 270,95 graus centígrados). 
Com  sua hidrodinâm ica 
quântica, que explicava o 
hélio líquido, pôde predizer 
a form a do cham ado “ se
gundo som ”, nada mais que 
um m ovim ento ondulatório. 
P reocupado com a física das 
baixas tem peraturas, escreveu 
um a série de livros didáti
cos em colaboração com 
Lifshitz. G anhou três vezes

o prêm io Stálin e fez parte 
da A cademia de Ciências na 
D inam arca, A lem anha, Es
tados Unidos e Inglaterra. 
Um acidente de automóvel, 
em 1962 (ano em que rece
beu o prêm io N obel), afas
tou-o definitivam ente dos 
trabalhos.

Landen (John)

M atem ático inglês (Peterbo- 
rough, 1719 —  M ilton, 
1790). Com  alguns estudos 
sobre m atem ática publicados 
em 1744 no “Ladie’s D iary” , 
o nome de Landen começou 
a ser conhecido. Dois anos 
depois, ele era eleito m em 
bro da Royal Society. D esta
cou-se nas pesquisas sobre 
funções elípticas, descobrindo 
os cham ados “pontos de 
Landen” e “ transform ações 
de L anden” . N o primeiro 
volume de seu livro “M e
m órias M atem áticas” , desen
volveu o “teorem a de L an
den” sobre a expressão do 
arco da hipérbole em função 
de dois arcos elípticos. D e
m onstrou ainda, atraVés do 
cálculo infinitesimal, as ra í
zes de um a equação cúbica. 
E ntre  suas obras, destacam- 
se: “T ransações F ilosóficas” 
(1754-1785), “U m  Discurso 
a Respeito da Análise R e
sidual” (1758), “M em órias 
M atem áticas a Respeito de 
um a V ariedade de A ssuntos” 
(dois volumes, 1780-1789), e 
“Lucubrações M atem áticas” 
(1755).

Landi (Antônio José)

A rquiteto italiano (Bolo
nha, 1708 —  Belém, PA, 
1790). Form ado em arqui
te tu ra  pela Escola Clem en
tina de Bolonha, chegou ao 
Brasil com 27 anos, fixan
do-se em Belém, onde rea
lizou im portante obra arqui
tetônica. Todos os seus p ro 
jetos são m arcados por uma 
com binação de form as neo
clássicas com leve ornam en
tação barroca, sendo por 
isso considerado um inovador 
na arquitetura da Am érica 
Latina. N o Brasil do século 
X V ilI , dedicou-se sobretudo 
a projetar igrejas em Belém 
(Nossa Senhora das M er
cês, N ossa Senhora do M onte 
do Carm o, capela da Ordem 
Terceira, capela de São 
Batista, Igreja de Nossa 
Senhora do R osário dos H o
mens Preios e capela de 
Nossa Senhora da Conceição, 
no engenho de M urucutu). 
E laborou inclusive o projeto 
da Igreja de Santana, onde 
foi sepultado, e cuja planta 
obedece as linhas de um a 
cruz grega. Landi é tam bém

Lamennais Hugues 
Félicité Robert de —  
Landi, Antônio José



autor do projeto do m aior 
edifício civil construído no 
Brasil colonial: o Palácio dos 
G overnadores, erigido em 
1771, em Belém. Foi ele, 
ainda, quem projetou o edi- 
fício-sede da Com panhia 
G rão-Pará.

Landor (Walter Savage)
Escritor inglês (Ipsley Court, 
1775 —  Florença, 1864). Jo 
vem rebelde, foi expulso de 
dois tradicionais colégios in
gleses: o Rugby e o Trinity 
Çgllege de Oxford. Sua pri
m eira coletânea de poesias 
fèi publicada em Londres, 
quando tinha vinte anos. 
Pouco depois, no País de 
Gales, escreveria “G ébir” , 
um poem a épico, e “Rose 
A ylm er” . Redigiu nessa épo
ca diversos panfletos contra 
o catolicismo, pregando a r
dentem ente suas idéias libe
rais. Em  1808, na Espanha, 
aderiu ao m ovimento de re
sistência à invasão napoleô- 
nica e, depois, na Itália, 
apoiou Giuseppe G aribaldi 
na luta pela unificação do 
país. “Conversações Im agi
nárias de L iteratos e P o líti
cos” (1824/29) é considera
da sua obra-prim a. Nela, 
apresenta um curioso diálo
go entre mortos. Landor 
deixou ainda, como poeta, 
“Poem as” (1847), “O Último 
F ru to  de um a Velha Á rvo
re” (1853) e “ Idílios H erói
cos” (1863); e, como clássico 
prosador, “C itação e Exam e 
de W illiam Shakespeare” 
(1834), “Péricles e A spásia” 
(1836), “A ndré da H ungria”
(1839), “Joana de N ápoles” 
U839) e “ Irm ãos R upert”
(1840).

Landsteiner (Karl)
Médico e fisiologista aus

tríaco (Viena, 1868 —  N ova 
York, 1943). Form ado pela 
Universidade de Viena, em
1891, dedicou-se inicialm en
te a pesquisas químicas. 
Transferiu-se em 1923 para 
os Estados Unidos. N o Ins
tituto Rockefeller de Pesqui
sas M édicas aprofundou-se 
nos estudos das característi
cas quím icas dos agentes 
imunizantes, antígenos e an
ticorpos, além de realizar 
im portantes pesquisas no 
cam po das reações alérgicas. 
Foi o prim eiro a perceber 
que o soro sanguíneo, trans
ferido de um a pessoa para 
outra, pode aglutinar. Assim, 
classificou os tipos de san
gue de acórdo com seus di
ferentes antígenos e anti
corpos. R esultou daí o céle
bre esquem a de tipologia 
sanguínea, de acòrdo com 
quatro grupos (A , B, AB,

O). P o r ésse trabalho, rece
beu o prêm io N obel em
1930. Landsteiner descobriu 
ainda, em 1940, a existência 
de subgrupos, devido ao fa
tor Rh. Os estudos de 
Landsteiner beneficiaram  ex
traordinariam ente a hum ani
dade, pois a utilização p rá 
tica dos grupos sanguíneos 
nas transfusões tem servido 
para salvar m ilhares de 
vidas.

E conom ista e diplom ata po
lonês (Tomarzow, 1904 —

- Londres, 1965). Q uanto tinha 
trin ta anos, acusado de • de
fender o comunismo, foi ex
pulso do Partido  Socialista 
Polonês. Resolveu então dei
xar a Polônia e radicar-se 
nos Estados Unidos, onde 
chegou a se naturalizar ame
ricano, em 1945. N o mesmo 
ano, porém , retom ou sua na
cionalidade, ocasião em que 
foi nom eado em baixador da 
Polônia em W ashington. N o 
ano seguinte representou seu 
país no Conselho de Segu
rança da O N U  e, de 1957 
até pouco antes da m orte, 
seria presidente do Conselho 
de M inistros, tendo tam bém  
ocupado o cargo de presi
dente da Associação Central 
das Cooperativas. Dedicou- 
se profundam ente aos estu
dos econômicos, deixando 
cinco im portantes obras: 
“ Introdução à Econom ia P o 
lítica” (1959), “Ensaios so
bre Planificação Econôm ica” 
(1960), “T otalidade e D e
senvolvimento à Luz da C i
bernética” (1962) e “Prob le
mas da Econom ia Socialista 
e da P lanificação” (1964). 
Seu trabalho em prol da 
econom ia polonesa, para a 
qual propôs reform as capa
zes de reconciliar a planifi
cação central com a relativa 
liberdade de m ercado, aca
bou por influenciar a políti
ca econôm ica de outros 
países da E uropa O riental.

Langevin (Paul)
Físico francês (Paris, 1872
—  id-, 1946). Depois de se 
form ar na Escola de F ísica 
e Q uím ica da F rança, esta
giou no L aboratório  C aven
dish, nos Estados Unidos. 
Regressando a Paris, estudou 
com P ierre Curie. Em  1904, 
após desenvolver um a teoria 
de com binação de descargas 
elétricas em altas e baixas 
pressões, tornou-se profes
sor de física do Collège de 
France. Cinco anos mais 
tarde, passou á lecionar a 
mesma m atéria na Sorbon- 
ne. Em  seus trabalhos sòbre 
o param agnetism o chegou a

confirm ar resultados expe
rim entais conseguidos por 
Curie. Langevin foi tam bém  
um dos m aiores adm iradores 
de Einstein, desenvolvendo 
a teoria da equivalência en
tre a massa e a energia. 
Ocupou-se ainda do com por
tam ento dos gases ionizados. 
D urante a Prim eira G uerra 
M undial, baseando-se nas 
ondas ultrassônicas, conse
guiu estabelecer um sistema 
de detecção de submarinos. 
N a Segunda G uerra  M undial 
foi aprisionado pelos alemães, 
m as conseguiu fugir para a 
Suíça.

Lao-Tsé

Filósofo chinês, fundador 
do tauísm o (Ho-nam, c. 640 
a.C. —  ?). Juntam ente com 
Confúcio, é considerado um 
dos grandes inspiradores da 
filosofia chinesa. Teria m es
mo tido um a entrevista pes
soal com Confúcio, embora, 
segundo alguns, seja discutí
vel a existência real de Lao- 
Tsé. P ara  èsses, éle teria sido 
apenas a encarnação sim bó
lica dos ideais tauístas. De 
acòrdo com a tradição, seu 
verdadeiro nome foi Lao- 
ta n  ou Li-eul, sendo Lao- 
Tsé um título honorífico, 
que significa “o velho mes
tre” . C onta ainda a tradição 
que Lao-Tsé, em bora de fa
mília m uito pobre, tornou-se 
um  grande erudito, o que 
lhe possibilitou chegar a 
arquivista, astrólogo e con
servador da biblioteca im pe
rial. Seu filho tam bém  desfru
taria de privilegiada posição 
no império, cum prindo glo
riosa carreira na adm inistra
ção de Chou. M as, em certa 
época, Lao-Tsé decidiu rom 
per com o mundo. P ara  al
guns, teria se retirado para 
a cidade natal. O historiador 
Ssu-ma C h’ien, porém , afir
m a ter ele ido para o oeste. 
N a fronteira, o capitão do 
posto de guarda pediu-lhe 
que deixasse o testemunho 
de sua sabedoria. Assim, 
Lao-Tsé teria redigido o 
“Tao-te C hing” ou “Lao 
T su”, obra elaborada na 
verdade entre os séculos V 
e II a.C., e que encerra toda 
a doutrina tauísta, em epi
gram as e versos. C entraliza
da no conceito “T au” —  o 
Prim eiro Princípio, que en
globa tudo —  ela tra ta  de 
m etafísica, psicologia, ética 
e teorias sócio-políticas. 
Pregando a calma, o am or 
e sobretudo a hum ildade, 
Lao-Tsé influenciou com 
seu livro a filosofia, a arte 
e a litera tu ra  chinesas, cons
tituindo ao mesmo tempo 
um desafio aos orientalistas.

Lange (Oscar)



Laplace (Pierre Simon)

V. Laplace, Enciclopédia 
A bril (vol. V II).

La Pérouse (Jean François 
de Galaup, conde de)

N avegador francês (Le Gua, 
perto  de Albi, 1741 —  ilha 
de V anikoro, 1788). Iniciou 
sua carreira com quinze 
anos, como guarda da M a
rinha. Em  1755, quando os 
Estados U nidos desencadea
ram  a lu ta pela independên
cia, a F ran ça  enviou ho 
m ens e equipam ento bélico. 
N essa guerra, L a Pérouse 
destacou-se sobretudo na b a
talha das A ntilhas (1779). 
C om  o final da guerra 
(1783), abriu-se para o co
m andante de esquadra um 
novo cam po: a exploração. 
O governo francês organizou 
um a expedição de caráter 
científico e com ercial para 
p rocurar um a passagem no 
noroeste da Am érica, ex
p lorar os m ares do Japão, 
as ilhas Salom ão e o su
doeste da N ova H olanda; e, 
tam bém , desenvolver a pes
ca da baleia e o m ercado 
de peles. L uís X V I confiou 
o com ando da expedição a 
La Pérouse, que partiu  em 
agosto de 1785, com duas 
fragatas (Boussole e A stro
labe). Em  9 d e  abril de 1786 
desem barcou na ilha de P ás
coa, alcançando o H avaí a 
29 de m aio; em julho, atin
giu a costa noroeste da 
América. Depois, atravessan
do o Pacífico, chegou a 
M acau e às Filipinas. P ro s
seguiu em direção ao norte 
e, a 2 de agosto de 1787, 
atravessou entre as ilhas Sa- 
calina e H okkaido, o estrei
to que recebeu seíi nome. 
Em  seguida, alcançou Petro- 
pavlosk-K am tchatskiy e na
vegou depois para  sudeste. 
A tingiu as ilhas Samoa e, a 
26 de janeiro  de 1788, a 
ba ía  Botany —  de onde en

viou seu últim o relatório  de 
viagem Em  1827, o capitão 
inglês D illon encontrou des
troços da fragata Boussole 
perto da ilha de V anikoro, na 
M elanésia. E, no ano seguin
te, D um ont D ’Urville, ao vi
sitar os recifes que cercam  
V anikoro, confirm ou o nau
frágio da A strolabe.

Lara (Agustin)

C om positor m exicano (Tla- 
cotalpan, V era Cruz, 1900
— Cidade do México, 1970). 
Aos seis anos já  tocava ó r
gão num a capela, mas, pou
co m ais tarde, recusou as 
aulas de piano: era um  au
todidata e sempre tocaria 
“de ouvido”. Aos doze anos, 
tem endo a austeridade do 
pai, fugiu de casa, pedindo 
proteção a um a tia. Q uando 
soube que o pai saíra de 
casa, juntou-se à mãe, de 
quem gostava m uito, e que 
estava em situação financeira 
crítica. Com eçou então a 
tocar piano, em clubes e ca
barés. Em  1919, o pai en
controu-o num  cabaré e le
vou-o a alistar-se no Exér
cito. A gustin chegou a ca
dete, mas resolveu trocar a 
carreira m ilitar por um  em 
prego de pagador na estrada- 
de-ferro de D urango. Um  
ano depois, re tornou ao 
Exército, deixando-o nova
m ente pouco depois. Em
1929, voltou para a Cidade 
do México, já  com um a 
série de composições. C o
meçou a tocar em cinemas, 
e conseguiu tam bém  um 
program a no rádio: “A H ora 
ín tim a de A gustin L a ra” . 
L ançou então um a cajitora 
que ficaria fam osa, Tona, la 
N egra, para  a qual com pôs 
“Lam ento Jarocho”. E  a du
pla partiu  em busca de di
nheiro e glória. Em  1939, 
Agustin L ara  casou-se com 
Carm en Zozaya, ligação que 
não durou m uito tem po. Em  
1944, conheceu M aria Félix, 
a quem dedicou “M aria Bo
nita” . Casaram -se em 1954, 
separando-se pouco depois. 
Foi ainda ou tra  am ada que 
lhe inspirou “G ranada” e 
“M adrid” . As m ulheres con
tinuaram  se sucedendo e as 
com posições tam bém . “El 
M aestro” , como era carinho
sam ente apelidado, deixou 
grande núm ero de com posi
ções, entre elas “Solam ente 
una V ez” , “N ovillero” , “Fa- 
ro lito” , “Cabellera N egra” , 
“Talism án” e “Sin T i” .

Lara (Antônio de Almeida)

Bandeirante brasileiro (São 
Paulo, ? —  M ato  Grosso,

1750). E n tre  1713 e 1719, 
partic ipou da exploração das 
minas de ouro  de P itangui 
(M inas Gerais) e do rio das 
C ontas (Bahia). N o ano se
guinte, partiu  para as recém- 
descobertas m inas de Cuiabá. 
Em  1726 penetrou  nos ser
tões do rio P arnaíba , com 
batendo barbaram ente os in
dígenas. Seis anos depois, 
tentou desviar as águas do 
rio M otuca, para que cor
ressem sobre os tabuleiros 
do rio Coxipó. P rocurava 
com isso favorecer a extra
ção do ouro. P o r volta de 
1730, A ntônio de A lm eida 
L ara  introduziu o cultivo da 
cana-de-açúcar na região de 
Cuiabá. Nesse ano, foi no 
m eado regente do governo 
m ilitar e guarda-m or das 
m inas de C uiabá. C hefiou 
várias expedições de ataque 
e m assacre aos índios da 
área. Seus serviços foram  
reconhecidos e elogiados pe
lo governo, na carta  régia 
de 1732. Três anos mais 
tarde, o bandeirante assumiu 
o posto de brigadeiro re
gente das minas.

Laranjeira (Manuel)

E scritor português (Vila da 
Feira, 1877 —  Espinho, 
1912). Cronista, crítico de 
artes e literatura, com enta
rista político e médico. Seus 
versos, de m étrica simples, 
quase só em decassílabos e 
redondilhas, e ritm o duro, 
revelam um a sensibilidade 
profunda e complexa. Com o 
médico, chegou ao desespe
ro pela im possibilidade de 
cura para a sífilis que con
traíra . Angustiado, diante de 
um a vida que considerava 
desprovida de sentido, sem 
D eus e sem nada em que 
acreditar, acabou por suici
dar-se em 1912. D eixou nas 
“C artas de M anuel L aran 
je ira” , publicadas postum a
m ente em 1943, o m elhor de 
sua inteligência crítica e de 
sua cultura. G rande parte de 
sua obra dispersou-se pelos 
jornais em que colaborou. 
Foram  editadas “A M anhã” 
(1902), “A C artilha M ater
nal” e “Fisiologia” (1909) e 
“Com igo” (1912).

La Ravardière (Daniel de 
La Touche, senhor de)

M ilitar francês (Poitou, 
1590 —  ?, c. 1632). E m  
1604 visitou a G uiana, tendo 
sido nom eado tenente-ge- 
neral da região que se esten
de do Am azonas a Trinidad, 
com o títu lo  de vice-almi- 
rante  do Brasil. Em  1612 
chegou ao M aranhão, onde

Landor, 
Walter Savage —  
La Ravardière, 
Daniel de 
La Touche, senhor de



construiu o forte  de São 
Luís (assim cham ado em 
hom enagem  a Luís X III, rei 
da F rança) e fundou a ci
dade de m esmo nome. A inda 
no Brasil, estudou as possi
bilidades de colonização do 
M aranhão pelos franceses. 
Q uando voltou a seu país, 
obteve da Regente M aria de 
M ediei a aprovação da em 
presa planejada. R etornou 
então ao Brasil, disposto a 
realizá-la. M as, a essa al
tura, os portugueses, chefia
dos por Jerônim o de A lbu
querque, declaravam  guerra 
aos franceses, cercando São 
Luís. Em  1615, La R avar- 
dière, derro tado, foi preso e 
levado para  Lisboa, onde 
perm aneceu encarcerado du 
ran te  três anos. Em  1624, o 
governo francês reconheceu- 
lhe os poderes de tenente- 
general na América.

Largillière (Nicolas de)

Pintor francês (Paris, 1656
—  id., 1746). E studou em 
A ntuérpia, para  onde o pai 
se transferira em 1659. Aos 
dezesseis anos, foi recebido 
na corporação de artistas 
dessa cidade Em  1674, partiu  
para Londres, onde foi as
sistente de Sir Peter Lely 
(herdeiro artístico de Van 
Dyck), de quem  sofreu m ar
cante influência. Após a 
m orte  de Peter Lely, Largil
lière, pressionado por anti- 
católicos, re to rnou  a Paris, 
onde, em pouco tem po, se 
afirm ou como retratista. Seus 
Fetratos possuem  o form alis
mo repleto de alegorias ca
racterístico  do século X V II: 
suas cores, excepcionalm ente 
vivas e suntuosas, revelam 
traços da escola flamenga. 
E n tre  seus inúm eros retratos 
estão os de Jaim e II  e da 
rainha, o do duque de La 
Rochefoucauld e de J. J. 
Rousseau.

Larionov (Michel)

Pintor francês de origem  
russa (Tiraspol, perto  de 
Odessa, 1881 —  Fontenay- 
aux-Roses, 1964). Em  1898 
entrou p ara  a Escola de P in
tura, E scultura e A rquitetura 
de M oscou, ligando-se desde 
então a diversos m ovim entos 
artísticos. Inicialm ente im 
pressionista, expôs, em 1909 
(na Sociedade da Livre E sté
tica), um a tela de inspiração 
cubista. N o  ano seguinte 
exibiu no Studio K raft “Le 
Boulevard” , quadro em que 
apresentou o “Rayonnism e” . 
Considerado um a das prim ei
ras m anifestações não-figura- 
tivas, o“Rayonnism e”perderia

sua força depois de Larionov 
e da p in to ra  N athalie G ont- 
charova. Em  1913, participou 
do prim eiro H erbstsalon de 
Berlim. N o ano seguinte ins- 
talou-se em  Paris, onde ex
pôs na G aleria Pau l Guillau- 
me. Em  1915 partiu  p ara  a 
Itália, praticam ente renun
ciando à pintura, para  dedi
car-se ao Balé Russo, orien
tando não som ente a deco
ração com o tam bém  a co
reografia. Em  1938, na tu rali
zou-se francês, participando 
de diversas exposições rela
cionadas aos m ovim entos 
que havia conhecido e in te
grado. R ecom eçou a p in tar 
um ano antes de m orrer.

La Rochefoucauld 
(Frauçois VI, duque de)

M oralista francês (Paris, 
1613 —  id., 1680). Recebeu 
o títu lo  de príncipe de M ar- 
cillac e, após a m orte do pai 
(1650), o de duque. D epois 
de viver durante trin ta  anos 
envolvido em agitações polí
ticas e intrigas am orosas —  
arruinado diversas vezes e 
ferido gravem ente num  com 
bate com as tropas de Ri- 
chelieu (1652) — , decidiu 
integrar-se na alta sociedade 
da época. Ligou-se intim a
m ente a M m e. de Sablé e, 
m ais tarde, a M m e. de La 
Fayette. Em  1656 com eçou 
a escrever “M em órias” , um a 
descrição dos perfis psico
lógicos e m orais de perso
nagens da época. M as sua 
obra m ais im portante são as 
“M áxim as” ou “ Sentenças” , 
com postas e corrigidas entre 
1658 e 1663, e publicadas em 
1664. As “M áxim as” divi
dem-se em duas partes: um a 
delas é a exposição de um a 
teoria m oral; a ou tra  são 
princípios independentes uns 
dos outros, simples observa
ções sobre o homem.

Larreta (Enrique 
Rodriguez)

Escritor e diplom ata argen

tino (Buenos Aires, 1875 — 
id;, 1961). Estudou direito e 
ciências sociais na U niversi
dade de Buenos Aires. Lecio
nou história no Colégio N a
cional da capital argentina e 
preparou  alguns ensaios so
bre questões literárias, que 
foram  publicados no jo rnal 
“La N ación”. Passou algum 
tem po na Espanha, sobret.udo 
em Ávila, cidade onde co
lheu dados para  “A  G lória 
de D on  Ram iro, um a Vida 
nos Tem pos de Filipe I I ” , 
considerada sua obra-prim a. 
E m bora não tenha alcançado 
m uito sucesso quando publi
cada em M adri (1908), re
cebeu a consagração in terna
cional após o lançam ento da 
tradução francesa (feita por 
Rémy de G ourm ont, em 
1910). A  tem ática central 
desse rom ance —  não intei
ram ente fiel à linguagem e 
aos costumes da época espa
nhola que re tra ta  —  é a 
eterna luta entre impulsos 
antagônicos da alm a hum a
na: ação e renúncia. D e 
estilo limpo e preciso, espí
rito  cavalheiresco e aguçado, 
L arre ta  soube usar ' com 
m uita propriedade os re 
cursos literários. E n tre  ou
tras de suas obras estão: 
“Zogoibi” , “Tem pos Ilum ina
dos” , “Poesias”, “A L aran 
ja ” e um a autobiografia. De
1910 a 1916, L arre ta  viveu 
em Paris, como em baixador 
de seu país. Em  1922 tornou- 
se m em bro correspondente 
da Academia F rancesa de 
Ciências M orais e Políticas.

Lasalle (Antoine Charles 
Luís, conde de)

G eneral francês (M etz, 1775
—  W agram , 1809). Oficial 
da m onarquia, lutou na R e
volução como soldado, to r
nando-se depois ajudante-de- 
ordens do Tenente-G eneral 
K ellerm ann (1795/96). P arti
cipou da expedição ao Egito, 
assum iu o cargo de chefe 
dos esquadrões hussardos, e, 
depois, o de general-de-bri- 
gada, em A usterlitz (1805). 
C onsiderado um  dos m elho
res cavaleiros do exército de 
N apoleão (im perador da 
F rança  de 1804 a 1815), 
Lasalle distinguiu-se sobre
tudo nas capitulações de 
Prenzlau  (28 de outubro  de 
1806), de Stettin (30 de 
outubro) e de Lübeck (no
vembro). N om eado general- 
de-divisão em 1806, foi m orto 
três anos depois durante 
a batalha de W agram . Suas 
“C orrespondências” foram  
publicadas em 1891:



Las Casas (Bartolomé de)

Religioso espanhol (Sevilha, 
1474 —  M adri, 1566). Em  
1493 participou, como irm ão 
leigo, da segunda viagem de 
Cristóvão C olom bo à A m é
rica. V oltou de novo em 
1502, inicialm ente para cui
dar de interesses de família. 
M as acabou ficando pelas 
ilhas de São D om ingos e 
Cuba, onde seu trabalho to 
m ou um a orientação defini
tiva em 1510: os relatos de 
um  padre dom inicano sobre 
as atrocidades dos espanhóis 
con tra  os indígenas estim u
laram -no a entrar para a 
ordem  dos dom inicanos. Em  
1544, já  bispo em Chiapas 
(México), desenvolveu acir
rada lu ta  contra  o tra ta 
m ento bárbaro  dado aos na
tivos. E m  sua “H istória 
A dm irável das H orríveis In 
solências, Crueldades e T i
ranias Exercidas pelos E spa
nhóis nas índ ias Ocidentais, 
Brevem ente D escrita em L ín 
gua C astelhana” , m ostrou a 
conduta desum ana dos con
quistadores e colonos, diri
gindo-lhes vigorosas acusa
ções. A  atitude de Las C a
sas foi discutida na Espanha, 
num a reunião convocada 
por C arlos V  em Valladoli 
(1550). M as o m onge triu n 
fou, conseguindo a p rom ul
gação de leis a favor dos 
índios. Seu espírito hum a
nista conduziu-o a um a expe
riência de natureza utópica: 
fundou um a colônia onde 
ensinou aos índios as técni
cas de cultivo do solo, ini
ciando-os tam bém  na religião 
católica. Em  1547, Las 
C asas reto rnou  à Espanha 
estabelecendo-se em M adri. 
O utras obras: “H istória A po
logética das índ ias” e “H is
tó ria  G eral das índ ias” , que 
pouco acrescentam  ao cará
ter polêm ico da primeira.

Las Cases (Emmanuel 
Augustin Dieudonné 
Joseph, conde de)

M em orialista francês (Revel,

1766 —  Paris, 1842). E du
cado nas escolas de V endôm e 
e Paris, en trou  depois para 
a M arinha. Em  1787, já  
como lugar-tenente, partic i
pou de várias expedições. 
Em  1815, acom panhou o 
Im perador N apoleão em seu 
exílio, em Santa Helena. 
Perm aneceu nessa ilha du
rante  dezoito meses ano tan
do lem branças, reflexões e 
aspirações de N apoleão. P a r
tiu depois para  L ondres, per
correndo em seguida cidades 
da A lem anha e da Bélgica. 
V oltou a Paris após a m orte 
do im perador, em 1822. N o 
ano seguinte publicou “M e
m órias de Santa H elena ou 
Jornal onde se E ncontra  R e
gistrado, D ia por D ia, o 
que Fez e Falou  N apoleão” .

Laski (Harold Joseph)
Político e filósofo britânico 
(M anchester, 1893 —  L on
dres, 1950). D epois de um a 
carreira brilhante no New  
College, onde sofreu grande 
influência do * h istoriador 
F. W. M aitland, lecionou na 
U niversidade M ac Gill, M on
treal (1914/16). na U niver
sidade de H arvard  (1916/20) 
e, depois, na Escola de E co
nom ia de Londres, onde foi 
nom eado professor de ciên
cia po lítica ' em 1926. T rab a
lhou nessa escola até o fim 
da vida. Laski esforçou-se 
por fazer um a análise m ar
xista da crise sócio-econô- 
m ica dos anos trin ta, exer
cendo profunda influência 
entre os estudantes do m un
do inteiro. P artic ipou da 
Fab ian  Society e integrou 
mais tarde o Partido  T rab a
lhista, do qual foi presidente 
em 1945. M as suas ten ta 
tivas de criar um a filosofia 
do m ovim ento socialista b ri
tânico não produziram  resu l
tados significativos. Escreveu 
mais de vinte livros, desta- 
cando-se entre eles: “U m a 
G ram ática de P o lítica” 
(1925), “A  Liberdade no 
Estado M oderno” (1930), “A 
Ascensão do Liberalism o 
E uropeu” (1936) e “Reflexões 
sobre a Revolução de N ossa 
É poca” (1943).

Lassalle (Ferdinand)

Econom ista e filósofo alemão 
(Breslau, 1825 —  Gênova, 
1864). Filho de um  rico co
m erciante judeu  (Lassai), 
freqüentou as universidades 
de Berlim e de Breslau, to r
nando-se professor de filo
sofia. Passou algum tem po 
em P aris (onde m udou seu 
nom e para  Lassalle), pene

trando nos meios políticos e 
intelectuais. Suas ligações 
com os socialistas-m arxistas, 
em particular com  o próprio 
K arl M arx, valeram -lhe seis 
meses de prisão, após a qual 
retom ou os estudos de filo
sofia e escreveu “A Filosofia 
de H eráclito , o O bscuro de 
Éfeso” (1858). P artic ipou de 
diversos m ovim entos po líti
cos, não tardando a assumir 
a liderança do partido  revo
lucionário alemão. Lutou 
pela fusão de duas tendên
cias que vinham  se opondo: 
nacionalism o e socialismo, 
visando à independência e 
unidade alemã. Em  seus li
vros “F ranz  von Sickingen” 
(1859) e “A G uerra  da Itália 
e a M issão da Prússia”
(1859), incum biu a Prússia de 
aproveitar a guerra entre a 
Á ustria e a Itália, para  com 
isso estabelecer a unidade 
alemã. Em  1861, Lassalle 
publicou “Teoria Sistemá
tica dos D ireitos Adquiridos. 
Reconciliação do D ireito  P o 
sitivo com a F ilosofia do 
D ireito” , obra que segue 
um a linha socialista distante 
da concepção de M arx. L as
salle expôs tam bém  suas 
idéias em “C apital e Traba- 
balho ou Sr. Bastiat-Schulze 
de D elitzch” —  um  livro 
dirigido contra a economia 
e a filosofia burguesas que 
partem  da prem issa básica de 
que o trabalho é fonte e 
causa de todos os valores — 
e o trabalhador não é devi
dam ente gratificado por seus 
serviços.

Lassus (Roland de)

C om positor flam engo (M ons, 
H ainaut, atual Bélgica, 1532
—  M unique, 1594). É consi
derado o com positor flam en
go m ais im portante  da se
gunda m etade do século XVI. 
Sua obra, im ensa e rica, com 
preende todas as form as de 
m úsica sacra e profana: mais 
de quinhentos m otetes de 
duas a oito vozes, 53 missas, 
sete salmos da Penitência, 
“Sacrae Lectiones N ovem  ex 
Propheta  Job” , alguns “M ag
nificat” , Paixões, Lam enta-

Largillière Nicolas de 
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ções, “S tabat M ater” , 135 
canções francesas, 93 “ lie- 
der” alemães. Seu estilo, 
crom ático e pouco conser
vador, revelou grande poder 
de expressão das palavras na 
música. Devido a sua voz 
extraordinária, foi apresen
tado, ainda m enino, a Fer- 
dinando de Gonzaga, general 
do Im perador Carlos V. 
A com panhou o general em 
suas viagens, chegando em 
1545 à Itália, onde ficou por 
dez anos. Foi nom eado 
“m aestro di capella” da igre
ja  papal de São João de 
L atrão , em R om a. Em  1555 
partiu  para  A ntuérpia, e, em 
1556, foi indicado pelo D u 
que A lbrecht V  para mes
tre da capela da corte de 
M unique. F icou nessa cidade 
até o fim da vida,

La Tour (Georges de)

Pin tor francês (Vic-sur-Seille, 
1593 —  Lunéville, 1652). L i
gou-se a artistas da Lorena, 
como Jean Le Clere e Jac- 
ques Bellange. Dedicou-se 
sobretudo à p in tu ra de “no
tu rnos”. E, em bora não te 
nha sido pioneiro no gênero 
(inspirara-se na escola de 
Caravaggio), conseguiu efei
tos m uito particulares. Em 
suas telas —  onde a expres
são pela form a e pela cor 
é original —  cada detalhe 
é m inuciosam ente calculado. 
A cham a de um a vela, por 
exemplo, ganha extraordiná
ria função plástica. Suas 
imagens, de serenidade grave, 
revelam-se m isteriosas. A 
sim plificação da form a, a 
m aneira de tra ta r  os volumes 
como superfícies, a disposi
ção exata da figura no qua
dro e a preocupação geom é
trica com as linhas aproxi
m am  La T our da arte m o
derna. E n tre  suas cenas no
turnas m ais fam osas estão: 
“O P risioneiro”, “O Recém- 
N ascido” , “São José na 
L oja do C arpin teiro” e “São 
Sebastião e Santa Irene” . 
Com o obras à luz do dia 
destaca-se “O Adivinho” .

La Tour (Maurice 
Quentin de)

Pintor francês (St. Q uentin, 
1704 —  id., 1788). Aos quin
ze anos fugiu para  Paris, ten
tando libertar-se da influência 
do pai —  um  cantor de p a
róquia que queria fazer dele 
um  engenheiro. T rabalhou 
inicialm ente no atelier de 
Jean-Jacques Spoede, onde 
não foi bem sucedido. O 
êxito da pastelista Rosalba 
C arriera  estimulou-o a dedi
car-se a essa técnica de p in 

tura. E o sucesso não ta r
dou a chegar: em 1730 era 
cham ado para  fazer o retrato  
de V oltaire. N o  ano seguin
te levou ao Salão um a série 
de 150 retratos, que ficariam  
expostos duran te  37 anos. 
E ntre  eles destacavam-se: 
“M m e. de P om padour” , “O 
Rei” , “A  R ainha”, “O M a
rechal de Saxe” , “D ’A lem 
bert” , “J. J. R osseau” e 
“M lle . C am argo”. Em  1746 
entrou para  a A cadem ia de 
Artes de Paris, da qual se 
tornou conselheiro em 1751. 
Um  ano antes, havia sido 
nom eado retratista  do rei. 
La T our enriqueceu sua ci
dade natal com diversas fun
dações, instituições de cari
dade para  m ulheres grávidas, 
velhos e indigentes. Criou 
tam bém  um  prêm io para a 
m ais significativa contribui
ção ao dom ínio das artes. 
Atingido pela loucura em 
1784, reto rnou  a St. Quentin, 
onde ficou sob cuidados do 
irm ão até a morte.

Religioso inglês (Reading, 
1573 —  Londres, 1645). E s
tudou em O xford e foi sa
grado bispo em 1621. Desde 
o início de seu trabalho ecle
siástico defendeu a natureza 
conciliadora do espírito re
ligioso, pregando tam bém  
um reto rno  às práticas litúr- 
gicas que precederam  a R e
form a. Com  a ascensão de 
Carlos I, L aud conheceu o 
sucesso de um a carreira re
ligiosa: tornou-se bispo de 
Londres em 1628, chanceler 
da U niversidade de Oxford 
em 1629 e arcebispo de C an
terbury em 1633. Em  1633, 
acom panhou C arlos I à Escó
cia, te rra  do presbiterianism o, 
e tentou im por os cânones e 
a liturgia da Igreja da In 
glaterra. A  recusa dos esco
ceses em aceitar as ordens de 
Laud desencadeou a repres
são do governo inglês, que 
invadiu a Escócia, condu
zindo à guerra de 1637. D e
tido em 1640, por ordem 
do Parlam ento, que o res
ponsabilizou pela agitação 
resultante da política reli
giosa, Laud, após um  ju lga
m ento sumário, foi conde
nado à m orte e executado. 
R efutou todas as acusações 
movidas contra ele, afir
m ando sua inteira lealdade à 
Igreja da Inglaterra.

Laue (Max Theodor 
Felix von)

Físico alem ão (Pfaffendorf, 
1879 —  Berlim 1960). Além 
de pesquisas em física, foram

tam bém  selis cam pos de 
estudo a m atem ática, a qu í
m ica e a m ineralogia. De 
1905 a 1909, trabalhou como 
assistente de M ax Planck, 
no Instituto de F ísica Teó
rica de Berlim. Transferiu-se 
depois para M unique, onde 
continuou seus estudos, que 
culm inaram  com  um  trab a
lho sobre difração dos raios
X em cristais —  que lhe 
valeu o prêm io N obel de 
Física em 1914. O rientou 
esse trabalho a suspeita de 
que radiações eletrom agnéti
cas de pequeno com prim ento 
de onda (e acreditava-se 
que os raios X  satisfaziam 
essa condição) sofreriam  di
fração ao atravessarem  um 
cristal cuja distância entre 
elem entos da rede cristalina 
fosse da m esma ordem  de 
grandeza do com prim ento de 
onda da radiação. A  pes
quisa de Laue foi ponto de 
partida para diversos outros 
trabalhos, como o uso do 
espectroscópio de raios X  na 
determ inação de estruturas 
cristalinas. Esse espectroscó
pio perm itiu tam bém  o de
senvolvimento da teoria atô 
mica: identificação dos di
versos elem entos quím icos e 
explicação de sua periodici
dade, por exemplo. Laue 
estudou ainda problem as de 
supercondutividade e alguns 
aspectos da dinâm ica relati- 
vística.

Lautréamont (Isidore 
Lucien Ducasse, conde de)

Escritor francês (M ontevidéu, 
1846 —  Paris, 1870). Foi 
para  a F rança  com catorze 
anos, onde estudou como 
interno no Liceu de Tarbes. 
Em 1867 m udou-se para 
Paris, a pretexto de prepa
rar-se para ingressar na E s
cola Politécnica (mas, na rea
lidade, dedicou-se exclusiva
m ente à literatura). Em  1869, 
editou o poem a em prosa 
“C anto de M aldoror” , sob o 
pseudônimo de conde de 
L autréam ont (nom e inspi
rado no títu lo  do rom ance 
de Eugène Sue: “Lautréau- 
m ont”). Nele abordou, num a 
linguagem não-tradicional, o 
aniquilam ento do ser, por 
um a to rren te  de sarcasm os 
fúnebres e satânicos. A te
m ática e o tra tam ento  dessa 
obra só foram  com preendi
dos pelos surrealistas, cin
qüenta anos mais tarde — 
quando toda a obra do poeta 
foi redescoberta. Em  1870, 
L autréam ont lançou uma 
pequena antologia: “P oe
sias” , a que cham ava de 
“Prefácio de um Livro 
F u tu ro ” .

Laud (William)
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Lavai (Pierte)
\ '

Político francês (Châteldon, 
Puy-de-Dôm e, 1883 —  Fres- 
nes, 1945). Form ado em 
ciências e direito, inscreveu-se 
em 1907 no Forum  de Paris. 
E n trou  para  o Partido  Socia
lista e m ilitou num a corrente 
que era pacifista no plano 
externo. Conhecido como ad
vogado e consultor jurídico 
de organizações sindicais, 
elegeu-se deputado em 1914. 
N ão conseguiu a reeleição 
num a prim eira tentativa mas, 
como socialista independente, 
foi deputado (1924-1927), se
nador (1927-1940), m inistro 
das Obras Públicas (1925), 
ministro da Justiça (1926) e 
do T rabalho (1930). E n fren 
tou os problem as da crise 
econôm ica m undial de 1929 
e foi o responsável pela p ri
meira tentativa francesa de 
econom ia dirigida, orientada 
para o setor agrícola. Com o 
m inistro das Relações E xte
riores (de novem bro de 1934 
a m aio de 1935) e objetivan
do preservar a paz, assinou 
com  M ussolini o T ratado de 
Rom a e o A cordo de Stresa 
(abril de 1935), este dirigido 
contra  Hitler. Tam bém  fir
mou um pacto de assistência 
m útua com a U nião Sovié
tica e a Polônia (maio de 
1935). A declaração de guer
ra da Itália à E tiópia desa
creditou a política de Lavai 
e causou sua retirada da po
lítica em janeiro de 1936. Em 
1939, pronunciou-se contra a 
declaração de guerra à A le
m anha. Em  junho de 1940, 
tornou-se ministro de Estado 
do governo do M arechal Pé- 
tain e vice-presidente do 
Conselho de M inistros. N a 
F rança ocupada pelas forças 
nazistas, convencido da vitó
ria alemã e pensando só 
restar a seu país encontrar 
um lugar na “nova ordem 
européia” , pregava o pleno 
entendim ento com os inva
sores e chegou a entrevis
tar-se com  H itler em ou tu 
bro de 1941. Substituiu D ar- 
lan na chefia do governo em 
abril de 1942 e intensificou 
o colaboracionism o. Em 
abril de 1945, com a vitória 
aliada, refugiou-se na Áustria, 
na E spanha e finalm ente em 
Innsbruck (Áustria), onde, a 
1.° de agosto, os norte-am e
ricanos o capturaram  e en
tregaram  às autoridades da 
F rança libertada. Tentou en
venenar-se antes de ser exe
cutado por fuzilamento.

Lavalle (Juan)

G eneral argentino (Buenos 
Aires, 1797 —  Jujuy, 1841).

Aos quinze anos, engajou-se 
na cavalaria. Em M endoza, 
incorporou-se às forças m i
litares que fizeram  a inde
pendência argentina (1816), 
integrando o exército dos 
Andes. A travessou a cordi
lheira com San M artin  e 
com bateu na batalha de Cha- 
cabuco (1817), que assegurou 
a independência chilena. D is
tinguindo-se nas lutas pela 
libertação do Chile e do 
Peru, em 1826 chegava a 
general. D erro tado por Juan 
M anuel de Rosas na guerra 
civil de Buenos Aires (1829), 
firm ou arm istício, mas R o
sas quebrou o pacto e con
tinuou a perseguir seus opo
sitores, o que fez Lavalle 
voltar à luta. D epois dá re
volução de Entre-Rios (pela 
qual o governador da p ro 
víncia uruguaia desligou-se 
do còntrole de Rosas e uniu- 
se ao Brasil), Lavalle foi m o
rar em C olônia e chefiou 
um m ovim ento rebelde em 
1839. D erro tado em 1841, 
hospedou-se na casa de um 
amigo em Jujuy, onde o as
sassinaram.

Lavalleja (Juan Antonio)

Político uruguaio (M inas, 
1788 —  M ontevidéu, 1858). 
Filho de um próspero estan- 
cieiro, uniu-se a A rtigas nas 
lutas pela independência ar
gentina (1816), participando 
da batalha de Las Piedras, 
onde as tropas espanholas 
foram  derrotadas. Ligava-se 
aos grupos políticos argen
tinos por tem er que o Im pé
rio do Brasil —  ao qual 
com patriotas seus pediram  
proteção, contra a A rgentina
— incorporasse o U ruguai, 
o que realm ente aconteceu, 
em 1821. Em 1825, Lavalleja 
partiu  de San Isidro com 
32 com panheiros (form ando o 
histórico grupo dos “Trin ta 
e T rês”), sob a proteção do 
governo argentino, e desem
barcou na praia de A gracia
da para  lu tar pela liberdade 
de seu país O U ruguai foi 
declarado “independente do 
rei de P ortugal e do im pera
dor do Brasil” , m as anexado 
a Buenos Aires. D eclarada a 
guerra entre Argentina e B ra
sil, seguiram-se algum as lu
tas, com vitórias para  os 
brasileiros. A A rgentina acei
tou a paz e renunciou a suas 
pretensões sobre o território  
uruguaio.

Lavoisier (Antoine 
Laurent de)

V. Lavoisier, Enciclopédia 
Abril (vol. V II).

Lavradio (Luís de Almeida 
Soares Portugal Alarcão 

Eça Melo Silva e 
Mascarenhas, quarto 

conde de Avintes, 
segundo marquês de)

Político português (Rebaldei- 
ra, 1729 —  ?, Portugal, 
1790). D escendente de go
vernantes, participou na ad
m inistração da m etrópole e 
ocupou im portantes funções 
no Brasil colônia: capitão- 
geral da Bahia em 1768 e 
capitão-geral de M ar e Terra 
do Brasil no ano seguinte. 
Seguidor da política do m ar
quês de Pom bal, melhorou 
as defesas do Rio de Janeiro, 
abriu novas ruas e instalou 
um a grande feira no largo da 
Glória. Por suas roupas bem 
escolhidas e m aneiras elegan
tes, o povo o apelidou de “O 
G ravata” . Substituído em 
1779, deixou um  relatório  fi
nal, im portante docum ento 
histórico para o estudo da 
adm inistração colonial no 
Brasil.

Law (John)

Financista escocês (Edim bur
go, 1671 —  Veneza, 1729). 
F ilho de um ourives, aos vin
te anos recebeu um a fortuna 
e foi a Londres estudar m a
tem ática, com ércio e econo
mia política. Forçado a dei
xar o país em 1695 (depois 
de m atar um  adversário em 
duelo), viajou pela Europa, 
onde estudou operações ban
cárias. V oltou para a Escó
cia e escreveu “Considerações 
sobre a M oeda e o C om ér
cio, com uma P roposta  para 
Suprir a N ação de D inheiro” 
(1705), sua obra mais im por- 
tarite. E laborou um plano de 
reform a bancária e apresen
tou-o ao P arlam ento  escocês, 
que o repeliu. Em 1716,. de
pois de m uita dificuldade, 
conseguiu perm issão para 
testar o plano na França. 
O governo francês tinha 
grandes dívidas em conse
qüência das guerras do tem 
po de Luís XIV, que m or
rera no ano anterior, e Law 
propunha-se a reduzir o dé
bito. Considerava, como os 
m ercantilistas da época, que 
o aum ento do dinheiro, fator 
de desenvolvimento, estim u
laria o crescim ento da p ro 
dução e do poder do país. 
E  acrescentava a essas idéias 
um a concepção própria: a de 
que o ouro e a prata, que 
andavam  escasseando, pode
riam  ser substituídos por pa- 
pel-m oeda emitido por um 
banco central controlado pe
lo governo. Fundou esse ban-

La Tour, Georges de —  
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co em Paris a 2 de maio de 
1716 e mais tarde o associou 
à C om panhia do Ocidente, 
que tinha o m onopólio do co
mércio no grande território  
francês do Mississipi. As ati
vidades do banco estim ula
ram  um a grande especulação: 
o preço das ações subiu até 
quarenta vezes e o banco 
emitiu um a quantidade enor
me de dinheiro, bem abaixo 
dos valores realm ente possuí
dos. Essa política inflacioná
ria desencadeou um pânico 
geral na econom ia francesa 
em 1720. N o mesmo ano, 
Law viu-se forçado a aban
donar o país e seu program a 
ficou conhecido como “O 
Em buste do M ississipi” . D e
pois de passar por vários 
países, John Law, o fabrican
te de dinheiro, acabou m or
rendo na Itália quase como 
indigente.

Lawrence (David-Herbert)

Rom ancista inglês (Eastwood, 
1885 —  Vence, Alpes M arí
timos, 1930). F ilho de um 
m ineiro e um a professora, 
D. H. Law rence retrataria  os 
pais no rom ance “Filhos e 
A m antes” (1913). Saiu de 
sua cidade aos 23 anos e pas
sou o resto da vida viajando 
pela Europa, A ustrália e 
Am érica, e escrevendo. Em
1914, casou-se com Frieda 
von R ichthofen, ex-mulher de 
um antigo professor. Teve 
vários casos am orosos d u ran 
te a vida. Sua obra de fic
ção, poesia, notas biográficas 
e cartas m istura naturalism o, 
realismo e misticismo. Nela, 
o autor deixou a m arca de 
uma personalidade considera
da fascinante por m uitos e 
que não admite separar a ar
te literária dos problem as 
psicológicos e sociais. N o 
rom ance “ M ulheres A paixo
nadas” (1921), tra ta  ousada
m ente a questão das relações 
entre o hom em  e a m ulher,

questionando seu significado 
e analisando os problem as 
sexuais que surgem. Um de 
seus rom ances mais famosos 
é “O A m ante de Lady Chat- 
terley”, publicado em duas 
versões: inicialm ente, com 
um a pequena tiragem , em 
F lorença (1928) e em Paris
(1929), causando escândalo 
pela coragem  no tem a e na 
linguagem, e chegando na 
época a ser considerado um 
livro pornográfico; depois, na 
segunda versão, só em 1959 
(N ova Y ork) e 1960 (Lon
dres). N os últim os rom ances, 
o aspecto social está presente 
de form a mais acentuada: 
“C anguru” m ostra um m o
vim ento fascista na A ustrá
lia; “A  Serpente E m plum a
d a” (1926) revela o conflito 
entre o catolicism o e a in
surreição cam ponesa m exica
na. O utras obras de D. H. 
Lawrence: em ficção, “O 
Pavão B ranco” (1911), “O 
A rco-Íris” (1915), “O Báculo 
de A arão” (1922) e “ St. 
M aw r” (1925); em poesia, 
“Poem as” (1919, 1932); e em 
crítica literária, “ Studies in 
Classical A m erican L iteratu- 
re” (Estudos sobre a L itera
tu ra  N orte- am ericana Clás
sica; 1924).

Lawrence 
(Thomas Edward)

A ventureiro e escritor inglês 
(Trem adoc, Gales, 1888 — 
-Moreton, D orset, 1935). E s
tudou no Jesus College de 
O xford e dedicou-se à ar
queologia: de 1910 a 1914, 
trabalhou em escavações na 
Síria e na M esopojâm ia. 
Com  a Prim eira G uerra 
M undial (1914), colocou-se a 
serviço do governo britânico 
no apoio à revolta dos ára
bes con tra  os turcos e dedi- 
cou-se à causa da criação de 
um grande reino árabe inde
pendente no Oriente Próxim o. 
Seguiu para  o Egito em 1914 
integrando um  grupo do ser
viço secreto m ilitar da Ingla
terra  (Intelligence Service). 
Em  1916, foi para H edjaz, 
em apoio ao emir de M eca, 
que se revoltava contra os 
turcos. Dirigiu incursões ao 
longo da via férrea D am as
co— M edina e em julho de
1917, tom ou o porto  de Aka- 
ba, de grande im portância 
estratégica. D e 1917 a 1918, 
já  coronel, com andou as tro 
pas árabes que form avam  o 
flanco direito do Exército b ri
tânico do M arechal Allem- 
by, em com bate na região. 
A ssegurado o triunfo contra 
os turcos, considerou porém  
os tratados de paz um a tra i

ção à causa árabe (os tra ta 
dos estabeleceram , por exem
plo, o dom ínio francês sobre 
a Síria). Recusou o título de 
Vice-Rei das índias e, ado tan
do nomes falsos, alistou-se na 
força aérea inglesa como 
simples soldado. Escreveu 
“Os Sete Pilares da  Sabedo
ria” , narra tiva da revolta 
árabe de 1916-1918.

Leal 
(Antônio Duarte Gomes)

Poeta português (Lisboa,
1848 —  id., 1921). Iniciou a 
carreira  aos vinte anos, pu 
blicando o folhetim  “T revas” 
no jo rnal “Revolução de Se
tem bro”. Em  seu primeiro 
livro de poem as, “Claridades 
do Sul” , ainda se m ostra 
preso ao Rom antism o, mas 
sua form a já  tende ao P arn a
sianismo. Seguiram-se “A 
M ulher de L u to” (1878), um 
trecho de seu inacabado “O 
A nticristo”, “A Fom e de C a
mões” e “A  M orte de Bo- 
cage” . Seus panfletos “A 
T raição” e “O H erege” 
(1881) causaram  escândalo 
por envolver o Rei Dom  
Luís e a Igreja. N os panfletos 
satíricos “A  O rgia” , “A 
N oviça” , “A M orte  do A tle
ta ” e “O Rem orso do F ac í
no ra” , m ostra-se partidário  
de um a renovação social. Em 
1883 publicou o poem a lírico 
“A H istória de Jesus” . Três 
anos depois um a publicação 
mais com pleta de “O Anti- 
cristo” revela a crise religiosa 
do autor, que se m ostra ao 
mesmo tem po propenso à 
magia, ao espiritism o e a 
um socialismo de cunho p ro 
fético. Com  a m orte da mãe, 
ele converteu-se ao cristia
nismo. Escreveu ainda “Fim 
de M undo” (1900), “A Se
nhora da M elancolia” (1910) 
e “O M eu P ro testo  —  C arta  
aos Sacerdotes C ristãos” 
(1910). Em 1916, reduzido à 
miséria, ganhou um a pensão 
anual do Parlam ento. Aos 
poucos, foi chegando a uma 
loucura m ansa que progrediu 
com a velhice, até a morte.

Leão X 
(Giovanni de Mediei)

P apa (Florença, 1475 —  R o
ma, 1521). Segundo filho de 
Lourenço de Mediei, a fam í
lia destinou-o logo à Igreja: 
foi tonsurado aos sete anos e 
aos catorze o P apa Inocên- 
cio V IU  o nom eou cardeal. 
Recebeu educação hum anista 
na corte do pai e estudou 
teologia e leis canônicas em 
Pisa, até 1491. Q uando sua



fam ília foi expulsa de F lo 
rença (1494), G iovanni viajou 
pela A lem anha, F landres e 
França. Ern 1503 tornou-se o 
chefe dos M ediei e restabele
ceu o poderio da fam ília em 
F lorença. Com  a m orte do 
Papa Júlio II, em 1513, foi 
escolhido seu sucessor e ado
tou o nom e de Leão X. E n 
frentou um a situação polí
tica difícil, com rivalidades 
entre os espanhóis, que do
m inavam  N ápoles, e os fran 
ceses, que pretendiam  asse
nhorear-se de Milão. Em 
1513 e 1514, colocou suas 
forças ao lado da Alem anha 
e da E spanha, em guerra 
contra a F rança. N um  acor
do assinado com os franceses 
em 1516, com prom eteu-se a 
retirar suas tropas de P arm a 
e Piacenza, m as m ais tarde 
viu os adversários expulsos 
de M ilão e recuperou aquelas 
duas cidades. Foi acusado de 
nepotism o por ter favorecido 
seu irm ão Júlio de M ediei e 
o sobrinho Inocenzo Cybo, o 
que causou a guerra de Urbi- 
no (1516-1517), encerrada 
com vantagem  para os M e
diei. A pesar das grandes des
pesas exigidas pelas guerras, 
Leão X  foi generoso com as 
artes e, com ele, Rom a to r
nou-se a capital do hum anis
mo e da Renascença. N o 
m eou R afael seu encarregado 
de artes e entregou-lhe a 
construção da basílica de 
São Pedro  (1515), um a obra 
cara e que o fez intensificar 
a cam panha de venda de in
dulgências, para obter fun
dos. Os excessos dessa cam 
panha estim ularam  a revolta 
do monge alem ão M artinho 
Lutero. que lançou o movi
m ento da R eform a p ro testan
te. Leão X condenou as dou
trinas lu teranas na bula “Ex- 
surge D om ine”, em 1520, e 
no ano seguinte excomungou 
o reform ador.

Leão XII (Annibale 
Sermattei delia Genga)

Papa (Castelo de Genga, 
próxim o a Spoleto, 1760 —  
Roma, 1829). Estudou na 
A cadem ia dei Nobili Eccle- 
siastici (Rom a), tornou-se 
padre em 1783 e exerceu o 
cargo de secretário particular 
do P apa Pio VI. N om eado 
arcebispo em 1793, foi trans
ferido para C olônia no ano 
seguinte e depois enviado em 
missão para  vários Estados 
alemães. Chegou a cardeal 

•em 1816, a vigário-geral de 
Rom a em 1820 e a papa em 
1823. Inclinado a medidas 
severas na política externa, 
as pressões políticas levaram -

no a seguir a linha m oderada 
e conciliadora de Pio VII. 
M as procurou  sem pre ser 
enérgico no com bate às idéias 
revolucionárias, principal
m ente as dos carbonários 
(anticlericais e a favor da 
unificação italiana, contra a 
Santa Aliança). N a encíclica 
“U bi P rim um ” (1824), conde
nou a indiferença religiosa 
e, em “Quo G raviora M ala” , 
a franco-m açonaria. P ro 
curou, sem sucesso, reorga
nizar a Justiça e as finan
ças do V aticano. Assinou 
acordo com Estados ale
mães, Suíça, Países Baixos e 
os novos Estados da América 
do Sul.

Leão XIII (Vincenzo 
Gioacchino Pecci)

Papa (Carpineto Rom ano,
1810 —  Rom a, 1903). D es
cendente da pequena nobre
za, tornou-se padre em 1837 
e logo entrou para  a adm i
nistração papal. Foi núncio 
em Bruxelas (1843-1845), bis
po e cardeal de Perugia desde 
1853. D uran te seu episcopa
do, lutou pela elevação do 
nível intelectual e espiritual 
do clero. Foi eleito papa em 
1878. Suas encíclicas “ Im- 
m ortale D ei” (1885) e 
“L ibertas Praestantissim um ”
(1888) condenam  a dem ocra
cia porque, segundo o papa, 
ela tira  o poder das m ãos 
de D eus e o coloca nas do 
povo. M as o que distingue 
seu pontificado e o caracte
riza como um papa adaptado 
a sua época —  ao contrário  
de seu intransigente anteces
sor, Pio IX  —  é sua dou
trina social, definida na en
cíclica “Rerum  N ovarum ” 
(1891), em que condena os 
excessos capitalistas e defen
de o direito dos trabalhado
res a salários justos. Tam 
bém realizou um a abertura 
significativa no cam po inte
lectual: facilitou o acesso aos 
arquivos e à biblioteca do

V aticano, iniciou o neotomis- 
mo com a encíclica “Aeterni 
P a tris” (1879) e aceitou a 
crítica religiosa dentro da 
Igreja em "Providentissim us 
D eus” (1893). A firm ando que 
a Igreja não se ligava a ne
nhum a form a de governo, 
term inou conflitos criados no 
pontificado anterior, restabe
lecendo relações com  a A le
m anha (1882) e a Rússia
(1894).

Lear (Edward)

E scritor e p in tor inglês 
(Highgate, 1812 —  San R e
mo, 1888). Em  1831, com e
çou a trabalhar com o ilustra
dor para a Zoological Socie- 
ty of London, e depois para 
o M useu Britânico. Em 1835 
passou a p in tar tam bém  pai
sagens, m inuciosam ente. P u 
blicou sete livros de viagens 
(pela Itália, G récia, Egito e 
índia) com ilustrações suas, 
e três livros com desenhos 
de animais. Tam bém  pintava 
a óleo, m ostrando influência 
do pré-rafaelism o. Em  1846, 
deu lições de desenho à R a i
nha V itória e escreveu seu 
prim eiro “B ook of Nonsen- 
se” , iniciando um a carreira 
literária na qual se distingui
ria por desenvolver um a fo r
m a original de poem as de 
hum or e absurdo, e por di
vulgar o “ lim erick” (poema 
de cinco versos com um a ri
m a no prim eiro, segundo e 
quinto, e ou tra  no terceiro e 
no quarto). Publicou mais 
três livros de poem as “ non- 
sense” , ilustrados com figu
ras fantásticas e nos quais 
seu gênio se m anifesta p lena
m ente: “N onsense Songs, 
Stories, Botany and Alpha- 
bets” (1871), “ M ore N onsen
se P ictures, Rhymes, Botany 
etc.” (1872) e “Laughable 
Lyrics” (1877).

Lebret 
(Padre Louis Joseph)

Sociólogo e econom ista fran 
cês (Bretanha, 1887 —  Paris, 
1966). O ficial da m arinha na 
Prim eira G uerra  M undial 
(1914/18), instru tor da E sco
la N aval em 1922, entrou no 
ano seguinte para  a Ordem  
dos D om inicanos em A n
tuérpia, onde ficou até 1930. 
Em  1941 fundou o m ovim en
to “Econom ia e H um anis
m o” , que buscava um a eco
nom ia efetivam ente a serviço 
do homem, e que se difundiu 
pelo m undo. Estudou o sub
desenvolvimento e trabalhou 
na África, na Colôm bia e no 
Brasil. Fundou a revista “Dé-

Lawrence, David-Herbert 
— Lebret, Padre Louis 
Joseph



velloppem ent et Civilization” 
e o Instituto Internacional de 
Investigação e Form ação para 
o Desenvolvim ento H arm oni
zado. R epresentou a Santa 
Sé nas N ações U nidas e p ar
ticipou de conferências in ter
nacionais. Em  1948, deu um 
curso de econom ia hum ana 
na Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo.

Lebreton (Joachim)

Escritor francês (Saint M een 
de Gael, 1760 —  Rio de 
Janeiro, 1819). Com  a R evo
lução Francesa, L ebreton 
abandonou a carreira religio
sa, foi para Paris e iniciou-se 
na literatura, propagando 
idéias revolucionárias. Usou 
da influência do sogro, 
que dirigia a m anufatura de 
Sèvres, e tornou-se inspetor- 
geral da C asa da M oeda. O 
governo português, através de 
sua em baixada na França, es
colheu-o para fundar no B ra
sil um a academ ia de artes 
com artistas franceses. Em
1816, L ebreton chegou ao 
Rio de Janeiro acom panhado 
de artistas como Jean Bap- 
tiste D ebret, N icolas Antoi- 
ne Taunay e G randjean de 
M ontigny, trazendo obras de 
arte para  a form ação de um a 
pinacoteca. Pouco depois da 
chegada, a “missão francesa” 
fundou a Escola Real de 
Ciências, A rtes e Ofícios, 
que Lebreton dirigiu. Com  
a m orte de seu pro teto r, o 
conde da Barca, e as dificul
dades encontradas para o 
funcionam ento da escola, Le
breton demitiu-se (1818) e re
tirou-se para sua casa do 
Flam engo, onde m orreu pou
co depois.

Lebrun (Charles)

Pintor e decorador francês 
(Paris, 1619 —  id., 1690). 
F ilho de escultor, em 1642 
foi para  a Itália, onde ficou 
quatro  anos estudando o B ar
roco. De volta a Paris em 
1646, ganhou reputação com 
im portantes trabalhos (para 
N icolas Fouquet, por exem
plo) e tornou-se pintor favo
rito de Luís XIV. Foi então 
encarregado de todos os tr a 
balhos de decoração nos p a 
lácios reais desde 1660. Êm 
1663 passou a dirigir a m a
n ufatu ra Gobclins, onde se 
faziam tapetes e objetos de 
decoração para  o rei, e reor
ganizou a A cadem ia de P in
tura e Escultura (que tam 
bém dirigiu). A partir dessa 
época, L ebrun tornou-se o d i
tador do gosto e das artes,

até a m orte de Colbert 
(1683), quando a im portância 
do artista com eçou a declinar. 
Deixou trabalhos de decora
ção gravados nos castelos de 
Vaux, Fontainebleau, Lou- 
vre e Versalhes.

Le Châtelier 
(Henry Louis)

Físico e quím ico francês 
(Paris, 1850 —  Miribel-les- 
Échelles, Isère, 1936). F o r
mou-se pela École de M ines 
em 1875 e trabalhou por dois 
anos como engenheiro de m i
nas. Depois foi lecionar quí
mica na m esma escola e, 
desde 1908, na Universidade 
de Paris. A utoridade em m e
talurgia, explosivos, com bus
tíveis, etc., escreveu vários 
livros científicos. Fundou e 
editou a “Revue de M étal- 
lurgie” (1904 a 1914). D e
senvolveu um aparelho para 
medir altas tem peraturas; ini
ciou o uso dos pontos de fu
são do ouro e do enxofre 
para calibrar pilhas term e- 
jétricas; fez um  dilatôm etro 
diferencial para altas tem pera
turas; e deixou contribuições 
para a pirom etria ótica. Em 
1888 enunciou o que seria 
cham ado “princípio de Le 
C hâtelier” , m uito im portante 
para a determ inação das con
dições favoráveis ao proces
sam ento de um a reação quí
mica, em laboratório  ou na 
indústria: “Q uando se aplica 
um a força num  sistema em 
equilíbrio, este tende a rea
justar-se no sentido de fugir 
à ação dessa fo rça” .

Leclerc (Jacques Philippe 
de Hauteclocque, dito)

M ilitar francês (Belloy-Saint- 
Léonard, 1902 —  próxim o a 
Colom b-Béchar, 1947). T er
minou o curso em Saint-Cyr 
(1924) e foi servir no M arro 
cos, onde se distinguiu como 
instrutor, e depois na Escola 
de G uerra  (1938). A prisiona

do pelos alemães em Lille
(1940), conseguiu fugir para  
a Inglaterra, onde juntou-se 
a D e Gaulle. E m barcando 
para a África, adotou o no 
me de Leclerc e contribuiu 
para  a adesão de Cam arões 
à F rança. Em  1941, já  como 
coronel, fez vários ataques 
contra os postos italianos de 
Fezzan, levou as tropas até 
Tripoli (1943), onde se juntou 
a M ontgom ery. Term inada a 
cam panha da Tunísia, co
m andou a 2.a Divisão Blin
dada na N orm andia, interveio 
decisivam ente na retom ada de 
Paris (1944), libertou Stras- 
bourg e chegou até Bechtes- 
gaden. Em  1945, enviado à 
Indochina, recuperou H anói 
e assinou em nom e da F ra n 
ça a capitulação do Japão. 
M orreu num desastre de 
aviação, no cargo de inspe
tor de forças na Á frica do 
N orte, e recebeu postum a
mente (1952) o títu lo  de m a
rechal.

Lecomte de Lisle 
(Charles Marie René)

Poeta francês (Saint-Paul, 
ilha da Reunião, 1818 — 
Luveciennes, 1894). Revolta
do desde cedo contra a aus
teridade da fam ília, de ori
gem bretã, viajou bastante e 
foi para Paris em 1846. In 
troduziu-se nos grupos de 
jovens literatos publicando 
alguns poem as na revista “A 
F alange” . Em  1848, como 
republicano entusiasm ado, 
publicou um  m anifesto pela 
abolição da escravatura, o 
que provocou seu rom pim en
to definitivo com a família. 
M as a dem ocracia o decep
cionou e ele se voltou para 
a poesia. Publicou em 1852 
“Poem as Antigos” ; dez anos 
depois “Poem as B árbaros” 
(onde utiliza livros religiosos 
hindus, judeus e egípcios); 
e, em 1884, “Poem as T rá
gicos” . Dois anos mais ta r
de, sucedeu a V ictor Hugo 
na A cadem ia Francesa. C on
siderado um  dos líderes do 
Parnasianism o e crítico vio
lento do Rom antism o, baseou 
sua poesia na idéia da transi- 
toriedade do m undo “vasto e 
im piedoso” . V ia os deuses 
apenas como sím bolos de be
leza, tirania  ou sofrim ento, 
criados pela im aginação hu 
m ana. Seus poem as épicos 
m ostraram  a m orte das reli
giões e das civilizações. A l
gum as de suas mais belas 
obras descrevem com exalta
ção cenas de destruição cós
mica. Violência, revolta e 
êxtase são sentim entos ex
pressos com freqüência em 
sua poética.



Le Corbusier (Charles 
Edouard Jeanneret-Gris, 

dito)

V. Le Corbusier, Enciclopé
dia A bril (vol. V II) .

Lee (Robert Edward)

General norte-am ericano 
(Stratford House, 1807 — 
Lexington, 1870). C om andan
te das tropas norte-am erica- 
nas duran te  a guerra do 
México (1845/48), foi diri
gente, entre 1852 e 1855, da 
academ ia de West Point, 
onde fizera seus estudos m i
litares. Em 1861 aderiu aos 
sulistas na G uerra da Seces
são (como conselheiro militar 
de Jefferson Davis). U m  ano 
depois, foi nom eado com an
dante do exército da V irgí
nia do N orte. Suas tropas 
foram  vitoriosas em Rich- 
mond (junho e julho de
1862), em Buli Run (agosto 
de 1862), em Fredericksburg 
(dezembro de 1862) e em 
Chancellorsville (maio de
1863). Após as duas últim as 
batalhas m archou em dire
ção a W ashington e foi ven
cido em Gettysburg (1863) 
pelas tropas do norte. Em 
fevereiro de 1865, recebeu o 
cargo de general-chefe dos 
exércitos sulistas. Após longa 
resistência, capitulou em 
A ppom atox Courthouse, em
9 de m arço de 1865. D epois 
da derro ta do sul, tornou-se 
diretor dó W ashington Col- 
lege, em Lexington (atual
mente W ashington and Lee 
University, em sua hom ena
gem).

Leeuwenhoek (Anton van)

Pesquisador holandês (Delft, 
1632 —  id. 1723). Com eçou 
a dedicar-se à pesquisa cien
tífica aos 22 anos, em sua 
cidade natal, depois de voltar 
de A m sterdam  (para onde 
fora aos dezesseis a^nos, co
mo vendedor de tecidos). 
E m bora não seguissem um a 
linha determ inada, suas pes

quisas eram  m eticulosas. F i
cou fam oso devido a suas vá
rias descobertas m icroscópi
cas. Em  1674, com pletou as 
observações de M alpighi su- 
bre os capilares sanguíneos 
e descreveu os glóbulos ver
melhos de alguns animais. 
Em 1677, estudou a m orfo
logia dos esperm atozóides 
dos cães. Um ano antes co
m eçara a observar as bac
térias, que só foram  descri
tas em 1683. Suas descober
tas zoológicas, com o os pro- 
tozoas entozóicos do intesti
no das rãs, os protozoários 
de vida livre, as bactérias da 
boca hum ana, os rotíferos, a 
H ydra e o Volvox, foram  
m uito im portantes para o es
tudo da biologia. Foi ainda 
o responsável pela descrição 
das estruturas dos estames 
de m ono e dicotiledôneas. A 
m aior parte de suas desco
bertas foi publicada no 
“Philosophical T ransactions” , 
da Sociedade Real Inglesa, 
da. qual passou a ser m em 
bro em 1680. Seus estudos 
em geral e, principalm ente, 
a descrição que fez da vida 
das pulgas, form igas e ofí
dios, ajudaram  a provar a 
falsidade da teoria da gera
ção espontânea. Q uando m or
reu , tinha prontos 247 mi
croscópios e 172 lentes. N a 
Sociedade Real deixou mais 
de 350 contribuições cientí
ficas.

Legendre (Adrien Marie)

M atem ático francês (Paris, 
1752 —  Paris, 1833). Conse
guiu aos 23 anos a cátedra 
de m atem ática na Escola M i
litar de Paris, depois de te r
m inar de form a brilhante 
estudos no Colégio M azari- 
no. Foi professor até 1780 
e, três anos depois, entrou 
para a Academ ia de C iên
cias, com a apresentação de 
um trabalho sobre a atração 
entre esferóides. Sua fama 
vem das pesquisas mecânicas, 
geodésicas e astronôm icas 
que realizou. Os estudos geo
désicos de que foi encarre
gado na F rança, em 1787, 
serviram  para fazer a ligação 
entre o observatório de Paris 
e o de Greenwich. Em  1812, 
assumiu a direção do Insti
tu to  de Longitude, substituin
do Lagrange. Seus trabalhos 
sobre as integrais elípticas, 
que dem andaram  mais de 
quarenta  anos de pesquisa, 
foram  condensados em seu 
livro “T ratado das Funções 
E líp ticas” (1827), que surgiu 
paralelam ente a um  trabalho 
de A bel e Jacobi —  que ex
punha os mesmos conceitos 
em bases novas e revolucio

nárias. Em  “T eoria dos N ú 
m eros” , publicada em 1830, 
enunciou o teorem a da reci
procidade quadrática, que re
cebeu seu nome. Esse teore
ma, que representou, depois 
dos trabalhos de Pierre de 
F erm at, um  resultado geral 
m uito im portante, foi consi
derado por G auss com o a 
“jóia da m atem ática”. Legen
dre deixou tam bém  várias 
outras contribuições à m ate
mática, tendo sido o prim ei
ro estudioso a descobrir as 
três form as canônicas da in
tegral. Publicou ainda “E le
m entos de G eom etria” , obra 
em que dem onstrou, segundo 
um  esquem a simples, que n  
(pi) é um  núm ero irracional.

Léger (Fernand)

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

Lehmbruck (Wilhelm)

Escultor alem ão (M eiderich, 
1881 — Berlim, 1919). Filho 
de um m ineiro, conseguiu es
tudar na Escola de A rte de 
D üsseldorf. T rabalhou in ten
samente, influenciado na fo r
ma pela escultura francesa. 
A atm osfera de sua obra ten
dia ao pessimismo, a exemplo 
da de m uitos artistas alemães 
da época. M ais tarde chegou 
a um  estilo próprio: suas fi
guras com traços angulares 
e expressões agonizadas, re
tratavam  geralm ente m elan
colia, raiva e tristeza. As 
estátuas de jovens, feitas du 
rante  a P rim eira G uerra  
M undial (1914/18), em Ber
lim e Zurique, apresentam  
posições e sem blantes to rtu 
rados, desesperançados. U sa
va m ateriais como o bronze 
e a “pedra sintética” , uma 
espécie de concreto que ele 
mesmo preparava. Seus tra 
balhos mais conhecidos são 
“ M ulher em P é” (1910), 
“M ulher A joelhada” (1911) 
e “Jovem  Sentado” (1918). 
Dedicou-se tam bém  à p intura 
e à litogravura. Suicidou-se 
em Berlim.

Lebreton, Joachim —  
Lehmbruck, Wilhelm



Leibniz (Gottfried 
Wilhelm)

V. Leibniz, Enciclopédia 
A bril (Vol. V II) .

Leigh (Vivien)

A triz inglesa de origem in
d iana (Darjeeling, 1913 — 
Londres, 1967). Com o inte
grante do Old Vic Theater, 
teve m uito sucesso na E u 
ropa, na A m érica e na Ásia 
por suas interpretações de 
Shakespeare. Com eçou a tra 
balhar no cinem a em 1934, 
em filmes que não lhe tro u 
xeram  m uito prestígio, mas 
ajudaram -na a preparar-se 
para papéis do porte do de 
Scarlett O ’H ara, no filme “E 
o V ento L e v o u . . .” (1939), 
de V ictor Flem ing, prem iado 
com o Oscar da Academ ia 
de A rtes e Ciências de H ol
lywood. O utros filmes to rn a
ram -na inesquecível: “A P on
te de W aterloo” (1940), “L a
dy H am ilton” (1941), “César 
e C leópatra” (1945), “Ana 
K arên ina” (1948) e “ U m a 
R ua Cham ada Pecado” 
(1951). Foi casada com o jo r
nalista H erbert Leigh H o l
m an; com seu segundo m ari
do, L aurence Olivier (de 
quem  se divorciou em 1960), 
form ou um a das mais fam o
sas duplas do cinema.

Leite de Vasconcellos 
(José)

Filólogo português (U canha, 
T arouca, 1858 —  ?, 1941). 
A inda estudante, em 1882 
fez, pela prim eira vez, um a 
apresentação científica da 
linguagem usada em M iran
da (região portuguesa) no 
folheto intitulado “O D ialeto 
M irandês”. D outorou-se em
1901, em Paris, com a tese 
(em francês) “Esboço de um a 
D ialetologia P ortuguesa”. N o 
mesmo ano publicou “E stu
dos de Filologia M irandesa” . 
Em  1902 descobriu em Lei
den um  m anuscrito  proven- 
çal, “C anção de Sancta Fides 
d ’A gen” , e, na Biblioteca de 
V iena, um fabulário  po rtu 
guês da Idade M édia; publi
cou os dois achados em re
vistas especializadas. D urante  
seis anos, de 1903 a 1909, 
lecionou na Biblioteca N acio-

nal de Lisboa, e suas aulas 
foram  reunidas, em 1911, no 
volume “Lições de F ilo lo
gia” . Publicou ainda “Reli
giões da Lusitânia” , em três 
volumes (1897, 1905 e 1913); 
“A ntroponím ia P ortuguesa” , 
tam bém  em três volumes 
(1933, 1936 e 1942); “Textos 
A rcaicos” (1922); “O pús
culos” , em seis volumes, reu
nindo trabalhos avulsos (en
tre 1928 e 1938); “R om an
ceiro Português” , em dois vo
lumes (1958 e 1960), e “ Es
tudos de Filologia P ortugue
sa” (1961) foram  publicados 
postum am ente.

Le Jeune (Claude)

Com positor francês (Valen- 
ciennes, Flandres, 1527 — 
Paris, 1600). Em 1564 foi 
m orar em Paris. De origem 
protestante, por pouco não 
perdeu a vida na “N oite de 
São B artolom eu” . Sua m elhor 
criação foi a “m usique m e
surée” (música medida), para 
a qual adaptava versos fran 
ceses, escritos de acordo com 
as regras da m étrica clássica. 
Fazia esse trabalho  em cola
boração com  o poeta Jean 
A ntoine de Baif. M estre do 
coro de François D ’Anjou 
(irm ão de H enrique I II ) , de 
1579 a 1584, foi depois no
m eado com positor de câm ara 
do Rei H enrique IV. Le 
Jeune revelou-se, acim a de 
tudo, um  grande polifonista, 
com o atestam  suas obras 
principais: “D odécacorde” e 
“P rin tem ps” .

Lemaire des Belges (Jean)

Poeta e historiador francês 
(Bavi, 1473 —  ?, c. 1525). 
E studou em Valenciennes, 
m as doutorou-se pela U niver
sidade de Paris. Em  1498, 
entrou com o escrevente na 
casa do duque de Bourbon, 
onde ficou até 1503, quando 
m orreu seu patrão . Em  1504 
ligou-se a M argarida D ’Aus- 
tria, regente dos Países-Bai- 
xos, tornando-se encarregado 
de sua biblioteca até 1512, 
quando assum iu o cargo de 
h istoriógrafo de Luís X II. 
N essa função, foi encarrega
do de diversas missões na 
Itália, onde teve a oportun i
dade de freqüentar o meio 
hum anista da Renascença. De 
personalidade contraditória, 
Lem aire des Belges tinha o 
gosto medieval das personi
ficações alegóricas (“A C oroa 
M argarítica” , de 1504/05), 
estava próxim o dos grandes 
retóricos por sua pesquisa 
das sutilezas rítm icas e, ao 
mesmo tem po, tinha o espí
rito  ligado ao hum anism o re

nascentista, como provam  seu 
am or à beleza, à natureza e 
às inovações m étricas inspira
das pelos autores italianos. 
Sua obra principal foi “ Ilus
trações da G ália e Singulari
dade de T ró ia” (1510/13). 
O utras obras: “O Tem plo da 
H onra  e da V irtude” (1503) 
e “Epístolas do A m ante V er
de” (1505).

Lemaitre (Jules)

E scritor e crítico francês 
(Vennecy, Loiret, 1853 —  
Tavers, Loiret, 1914). E stu 
dou na École N orm ale. Em  
seu prim eiro ensaio, sobre 
Renan, publicado na “Revue 
B leue” , em 1884, já  dem ons
trava independência espiri
tual e de estilo. Seus ensaios 
críticos para o “Journal des 
D ébats” foram  reunidos em 
“ Os C ontem porâneos” (volu
mes de I a V II, 1885/99; 
volumes V III , 1918) e “ Im 
pressões do T eatro” (volumes 
d e 'I  a X, 1888/98, e volume
X I, 1920). Sob a influência 
da condessa de Lyones, sua 
p ro teto ra, tom ou um a posi
ção nacionalista ante o caso 
Dreyfus, e tornou-se um  dos 
líderes da Liga da P átria  
Francesa. Ligou-se, em se
guida, à A ção Popular, de 
tendência m onarquista. Com o 
A natole France, seu contem 
porâneo, Lem aitre via a críti
ca como exercício de im pres
sões pessoais e de julgam en
to, controlados pelo gosto e 
pelo conhecim ento. Seus 
ensaios dem onstravam  perspi
cácia, grande cultura e infor
m alidade, m as são im portan
tes, sobretudo, com o do
cum entos da época. E ntre 
suas obras de m aior peso 
estão as conferências sobre 
R acine (1908), Rousseau
(1907) e Fénelon (1910). Es
creveu algumas peças (“R e
voltados” e “Os R eis” , por 
exem plo),que tiveram  sucesso 
m oderado. D eixou tam bém  
alguns rom ances, como “Se- 
renus” (1886) e “À M argem  
dos V elhos Livros” (1905/07). 
Elegeu-se para a A cadem ia 
F rancesa em 1895.



Lemonnier (André 
Georges)

A lm irante francês (Guin- 
gamp, 1896 —  Cherbourg, 
1963). Ingressou na M arinha 
francesa no decorrer da 
Prim eira G uerra M undial 
(1914/18), quando tom ou 
parte no desem barque em 
D ardanelos e na cam panha 
da M acedônia, como guarda- 
m arinha. Partic ipou como 
perito da delegação francesa, 
das conferências de Londres
(1930) e de G enebra (1932) 
sobre desarm am ento naval. 
Com a Segunda G uerra  
(1939/45), assumiu o posto 
de capitão e com andou um 
batalhão de artilharia naval, 
que deu cobertura à retirada 
dos aliados em D unquerque. 
Foi chefe do Estado-M aior 
da M arinha, de 1943 a 1950. 
Em 1944, jun to  a com andan
tes navais aliados, planejou 
o desem barque no sul da 
F rança e com andou em seu 
país a reentrada das forças 
navais. Em  1951 foi escolhi
do como o prim eiro com an
dante das forças da OTAN. 
Prom ovido a alm irante em 
1952, participou, até 1956, do 
Suprem o Com ando aliado na 
Europa. Foi tam bém  o en
carregado, de 1951 a 1953, 
da chefia do Colégio N acio
nal de Defesa, da França.

Lemos (Gaspar de)

N avegador português (entre 
os séculos XV e X V I). C o
m andou um a das naus da ex
pedição de C abral às índias. 
A  frota, que saiu de Lisboa 
em m arço de 1500, tom ou, 
a partir das ilhas de Cabo 
V erde a direção oeste, tan to  
para evitar as zonas de cal
m aria e navegar em pleno 
A tlântico, como para verifi- 
ficar as terras que ficavam  à 
direita da linha de divisão do 
T ratado  de Tordesilhas. A 
descoberta do Brasil resultou 
dessa investigação. G aspar de 
Lem os foi encarregado pelo 
chefe da expedição de re to r
nar a Portugal, para levar a 
notícia ao rei, D om  M anuel.

Lemos (Miguel)

Pensador brasileiro (Niterói, 
1854 —  Petrópolis, 1917). 
A inda aluno da Escola P o 
litécnica do Rio de Janeiro, 
filiou-se ao positivismo, 
optando, de início, pela linha 
heterodoxa de Emile Littré. 
Foi um dos fundadores da 
Sociedade Positivista Brasi
leira, em 1876. V iajou para 
a E uropa no ano seguinte 
para term inar os estudos e, 
em Paris, rom peu com a cor

rente de L ittré e aderiu à 
linha ortodoxa de A ugusto 
C om te, chefiada por P ierre 
Lafitte. Em  1880, tornou-se 
aspirante ao “ Sacerdócio da 
H um anidade” e voltou para 
o Brasil um ano depois, tra 
zendo novas determ inações 
às atividades da sociedade, 
da qual passou a dirigir o 
A postolado. Nesse ano publi
cou, com Teixeira Mendes, 
“O A postolado Positivista no 
Brasil” . Devido a sua con
dição sacerdotal, M iguel Le
mos pretendia receber sub
sídios (como um profissio
nal); isso acabou provocando 
um a cisão entre os positivis
tas brasileiros. A partir de 
1883, o grupo dissidente 
rom peu com Lafitte e passou 
a funcionar de form a au tô
nom a , escolhendo Augusto 
Com te como “chefe subjeti
vo” . Miguel Lem os transfe
riu a chefia do Apostolado, 
em 1903, a Teixeira Mendes, 
e m orreu afastado do positi
vismo. Deixou várias obras, 
como “Pequenos Ensaios P o 
sitivistas” (1877); “Luís de 
C am ões” (1880); “O F u nda
dor da Religião da H um ani
dade” (188Í); “Augusto 
C om te e o Positivism o” 
(1881); “A D ireção do P o 
sitivismo no Brasil” (1884); 
“A Q uestão de Limites entre 
o Brasil e a A rgentina” 
(1884); “O rtografia Positivis
ta ” (1888); “N ossa Iniciação 
no Positivism o” (1889); e 
“E pítom e da V ida e dos Es
critos de Augusto C om te”
(1898).

Lenard (Philipp yon)

Físico alemão de origem 
checa (Pozsony,Tchecoslová- 
quia, 1862 —  M esselhausen, 
Baden-W urtem berg, 1947). 
Tornou-se assistente de Hein- 
rich H ertz em Bonn em 
1893, depois de estudar físi
ca em Budapeste, Viena, Ber
lim e Heidelberg. Lecionou 
em Breslau (1894), A achen
(1895), H eidelberg (1896) e 
Kiel (1898), voltando em 
1907 para  Heidelberg onde 
trabalhou como professor até
1931. Em 1909, assum iu a 
d iretoria do Institu to  Radio- 
lógico da  cidade. Suas pes
quisas no cam po da física 
incluem  estudos sobre radia
ção ultravioleta, efeitos foto- 
elétricos, condutividade elé
trica das chamas, fosfores
cência e, principalm ente, 
raios catódicos. Tendo obser
vado a fosforescência em 
substâncias com o o sulfeto 
de cálcio, dem onstrou que o 
fenôm eno resultava da pre
sença de im purezas m etálicas. 
R ealizou tam bém  experiên

cias sobre os efeitos foto- 
elétricos desenvolvidos nos 
metais. Recebeu o Prêm io 
N obel de F ísica em 1905.

Lenau (Nikolaus Franz 
Niembsch von Strehlenau)

P oeta de língua alem ã, de 
origem  húngara (Csatad, 
H ungria, 1802 —  Viena, 
1850). F ilho de fam ília no
bre da Silésia, perdeu o pai 
aos cinco anos, apegando-se 
demais à mãe, que passou a 
viuvez em más condições 
financeiras. Isso influiu bas
tante em sua personalidade, 
seus estudos e sua obra. Aos 
dezessrete anos, em Viena, 
estudou filosofia, m edicina e 
direito m as abandonou tudo 
para dedicar-se à literatura 
e à poesia. Em  1829, com a 
m orte da m ãe, m udou-se para 
Stuttgart, onde encontrou 
amigos que o ajudaram  a 
superar o duro golpe. D e
dicou seu prim eiro livro, 
“G edichte” (1832) a Gustav 
Schwab, poeta e seu amigo. 
A repressão política européia 
provocou sua em igração 
para os Estados Unidos, mas 
ficou desiludido com o m a
terialism o am ericano e voltou 
à E uropa, já  fam oso com o 
poeta. Sua poesia era pes
simista e rom ântica, lírica e 
subjetiva. “F austo” (1836), 
poem a narrativo  e dram ático, 
transform ava o personagem  
de G oethe em um herói re
voltado. “Savonarola” (1837) 
é considerado o mais fraco 
dos seus trabalhos e rep re
senta um  últim o esforço na 
tentativa de resolver as dú
vidas m etafísicas do misticis
mo cristão, que sem pre o 
ato rm entaram . “Die Albigen- 
ser” (1842) m ostra a tragédia 
nas cruzadas do século X II 
contra os albigenses, através 
da ideologia da guerra. A pós 
um ataque de paralisia, em 
1842, ficou louco e m orreu 
seis anos depois em um  asilo 
próxim o a Viena.

Lênin (Wladimir Ilitch 
Ulianov)

V. Leninismo, Enciclopédia 
A bril (vol. V II).

Leibniz, Gottfried 
Wilhelm — 
Lênin, Wladimir Ilitch 
Ulianov



Le Nôtre (André)

A rquiteto e paisagista fran 
cês (Paris, 1613 —  id., 
1700). Iniciou-se na arte nos 
estúdios de Simon V uet e de 
F rançois M ansart, onde 
aprendeu as leis da perspec
tiva. Em  1637, sucedendo a 
seu pai, que era jardineiro de 
Luís X III , redesenhou as 
Tulherias. Em  1656, N icolau 
Fouquet convidou-o para de
senhar os jardins do castelo 
de Vaux-le-Vicomte, o que 
fez aproveitando o relevo 
natural do terreno, m uito 
acidentado. Foi então no
m eado supervisor dos edifí
cios reais da F rança. Criou 
grandes blocos de árvores nos 
canteiros, para  acentuar a 
perspectiva. C ostum ava com 
plem entar seus trabalhos com 
flores raras, fontes, estátuas 
e pequenos lagos. E ncantado 
com o resultado dos projetos 
de Le N ôtre, Luís X IV  con- 
vidou-o para planejar os ja r 
dins do palácio de Versalhes, 
considerados a obra-prim a do 
arquiteto. T ransform ou o te r
reno pantanoso em um belo 
parque que dava destaque à 
arquitetura do palácio. Le 
N ôtre  trabalhou na Itália e 
Inglaterra  e, em Londres, 
pro jetou  o parque de St. Ja 
mes. Seu estilo acabou expan
dindo-se por toda a Europa, 
através de discípulos ale
mães, austríacos e espanhóis. 
A cidade de W ashington, nos 
E stados Unidos, sofreu in
fluência das criações de Le 
N ôtre  em sua planificação, 
um século mais tarde. A poi
ando-se em princípios defi
nidos por D escartes, Le 
N ôtre  substituiu o m aneiris
mo renascentista, criando 
um a nova e revolucionária 
concepção na arte dos ja r
dins, com um  sentido cientí
fico da perspectiva e da re
flexão da luz. Os detalhes 
davam  aspecto pom poso a 
seu trabalho. Foi tam bém  
responsável pelos jardins do 
T rianon e de Chantilly e dos 
parques de Saint Germ ain- 
en-Laye e Fontainebleau.

Lenz (Henrich Friedrich 
Emil)

Físico russo (D orpart, 1804 
—- Rom a, 1865). Estudou 
teologia, m as dedicou-se de
pois à física. Professor da 
Universidade de São Peters- 
burgo (hoje Leningrado), 
foi diretor da Academia de 
C iências dessa cidade. F icou 
conhecido por ter enunciado, 
em 1834, a cham ada “Lei 
de Lenz” : o sentido da força 
eletrom otriz induzida é sem
pre tal que o cam po m agné

tico criado pela corrente in
duzida se opõe à variação de 
fluxo que deu origem a for
ça eletrom otriz. C om provou 
tam bém  o “efeito de Pel- 
tier” : a passagem de um a 
corrente elétrica através da 
junção de dois metais dife
rentes abaixa ou aum enta a 
tem peratura da junção de 
acordo com o sentido da 
corrente. Sem sucesso, Lenz 
tentou com binar o hidrogê
nio com o oxigênio sob alta 
pressão. T entou tam bém  es
tabelecer as unidades-padrão 
de resistência.

Lenz (Jakob Michael 
Reinhold)

D ram aturgo e rom ancista 
alemão, nascido na Letônia 
(Seswegen, 1751 —  M oscou, 
1792). Dedicou-se à litera tura 
desde a adolescência, quan
do estudava teologia em 
Königsberg. A os dezoito anos 
já  escrevera o poema hexa- 
m étrico “Os Flagelos” e o 
dram a “O Noivo Ferido” 
(este, só publicado postum a
mente, em 1845). Ao lado de 
G oethe e Schiller, Lenz es
tava entre os mais notáveis 
e mais revoltados poetas do 
grupo alem ão pré-rom ântico 
“ Sturm  und D rang” (“T em 
pestade e ím peto”). Ligou-se 
a G oethe e, com o este, to r
nou-se adepto da estética 
shakespeariana, que p ro p a
gou em suas “N otas sobre o 
T eatro” (1774). Inspirou-se 
em Shakespeare ao escrever 
“O P recep to r” (1774), “O 
N ovo M enoza” e “Os Sol
dados” (1776). Suas peças, 
com cenas curtas e abruptas 
(“dram a de farrapos”), p ro 
sa rude e pungente escanda
lizaram  o público pela esco
lha de enredos sobre o anti
go regime alemão. Em  “Os 
Soldados” , m ostra a vida 
desregrada dos militares e de 
suas vítim as, as m oças da 
pequena burguesia. Em  “O 
P recep to r” aborda os p ro 
blemas sexuais da época, a 
tragédia da “m oça caída” e 
a necessidade de escolas pú 

blicas. As decepções senti
m entais, que foram  muitas, 
deram  m aior vigor ao sen
tim ento de solidão orgulho
sa que o dom inava. Ao con
trário  de outros poetas de 
seu grupo, Lenz não fez 
qualquer ironia a seu p ró 
prio respeito: acreditava-se o 
m aior poeta de seu tempo. 
Essa excessiva autoconfian
ça com binava-se com acessos 
de m ania de perseguição. 
Em  1778 sofreu os primeiros 
ataques de loucura, que se 
intensificaram  gradativam en- 
te. O desespero pelas form as 
convencionais, o gosto pelo 
incom um , a violência de ex
pressão e a busca da origi
nalidade irritava os partidá
rios do classicismo alemão. 
A geração que sucedeu Lenz, 
politicam ente mais conserva
dora, rejeitou-o por suas m a
nifestações de revolta contra 
todas as forças opressoras da 
sociedade. Lenz ficou p ra tica
m ente esquecido nos círculos 
literários alemães, até que 
Bertolt Brecht o redesco- 
briu no século XX, adap tan
do “O P recep tor” para o 
teatro  m oderno. Büchner 
tam bém  se interessou por 
Lenz, tendo feito um  estudo 
sobre a evolução do seu p ro 
cesso de loucura.

Leon (frei Luís Ponce de)

P oeta espanhol (Belmonte 
Tajo, Cuenca, 1527 —  M a
drigal de las A ltas Torres, 
1591). C om pletou os estudos 
em Salam anca, onde passou 
a lecionar filosofia escolás
tica em 1561. D enunciado à 
Inquisição por traduzir “O 
Cântico dos C ânticos” d ireta
m ente do hebraico, passou 
quatro anos na prisão, de 
1572 a 1576. V oltou a le
cionar depois de absolvido. 
Sua m aior obra em prosa, 
“ D e los N om bres de C risto” , 
é considerada como o gran
de exemplo da prosa clás
sica espanhola: estudada, 
clara, simples e livre de afe
tação. T ratava dos vários no
mes de Cristo usados nas 
E scrituras, assunto que ap ro 
veitou em m uitos poem as 
publicados postum am ente 
(1631). Suas poesias refletiam  
as tensões criadas pelos 
ideais m oderados de H orá- 
cio e a vida tu rbu len ta  de 
um  hom em  honesto em um 
m undo de intrigas eclesiás
ticas e brigas políticas. A lgu
mas de suas poesias, como 
“Ode a Francisco Salinas” , 
“N oite Serena” , “ M orada do 
C éu” e “Ode à V ida R etira
d a” , estão entre as mais per
feitas com posições em língua 
espanhola.



Leonardo da Vinci

V. Leonardo da Vinci, E nci
clopédia A bril (vol. V II).

Leoncavallo (Ruggero)

Com positor italiano (N ápo
les, 1858 —  M ontecatini, 
1919). D epois de se form ar 
no C onservatório de N ápo
les e na Universidade de Bo
lonha, deu aulas de m úsica 
(canto e piano) e trabalhou 
em vários “cafés-concerto” . 
Cham ou a atenção da críti
ca em 1892, quando apre
sentou a ópera “Os P alha
ços” , estreada no Teatro  dal 
Verm e de M ilão (e que logo 
m ereceu apresentações em 
alemão e francês). Jun tam en
te com “Cavalleria Rustica- 
na” , com posta por M ascagni 
dois anos antes, “Os P alha
ços” é considerada um a rea
ção à ópera italiana e a 
W agner. O utros trabalhos do 
com positor não foram  tão 
bem sucedidos. E ntre  eles 
destacam -se “Os M ediei” 
(1893), “C ha tterton” (1896) e 
“Zaza” (1900). Leoncavallo 
dem onstrou tam bém  habili
dades como libretista.

Leonidas I

Rei de E sparta  (? —  Term ó- 
pilas, 480 a.C.). O cupou o 
trono entre 491 e 480 a.C., 
como sucessor de seu irm ão 
Cleôm enas I, cuja filha se 
to rnou  sua esposa em 488 
a.C. U m a das ações mais im 
portantes de Leônidas deu-se

quando da invasão da G récia 
pelos persas, em 481 a.C. D e
fendendo o desfiladeiro das 
Term ópilas, que une a Tes
sália à Beócia, Leônidas e 
um a tropa de apenas 7 000 
hom ens conseguiram  repelir 
os ataques iniciais. M as Xer- 
xes, rei da Pérsia, auxiliado 
por um  pastoir local, contor
nou o desfiladeiro e cercou o 
destacam ento grego. R esta
vam som ente 3 000 esparta
nos e voluntários tespienses 
e tebanos, que decidiram  re
sistir até a m orte. A tacados 
por todos os lados, foram  
m assacrados sem contem pla
ção. A cabeça de Leônidas 
foi cortada e seu corpo cru
cificado.

Leoni Ramos (Raul de)

P oeta brasileiro (Petrópolis, 
1895 —  Itaipava, 1926). Es
tudou no Colégio Abílio e na 
Faculdade de D ireito do D is
trito  Federal. A pós viajar à 
E uropa com eçou a colabo
rar nas revistas “F on-F on” e 
“P ara-T odos”. Em 1916, já 
form ado, recusou o cargo de 
segundo secretário da lega
ção do Brasil em Cuba, que 
lhe fora  oferecido por Nilo 
Peçanha, m inistro das R ela
ções Exteriores. Declinou 
tam bém  de outros cargos di
plom áticos. R aul de Leoni é 
representante de um a fase de 
transição do Parnasianism o, 
substituindo por versos livres 
a rigidez da m étrica e da ri
ma. M orto  aos 31 anos, dei
xou obra reduzida em que 
se destacam  “Ode a um  Poe
ta  M orto” (1919), em hom e
nagem a Olavo Bilac; “Luz 
M editerrânea” (1922), que 
m ereceu várias reedições; e 
“Eugênia” , soneto que a crí
tica considerou perfeito.

Escritor e filósofo russo 
(Kudinovo, 1831 —  m ostei
ro de O ptina, perto  de M os
cou, 1891). Após com pletar 
os estudos no colégio de 
Smolensk, ingressou no, cur
so de m edicina da Faculdade 
de M oscou, em 1849. D ois 
anos depois escreveu um a co
m édia (“O Casam ento de 
A m or”) e um  rom ance (“A 
U sina de Boulavin’ ). Com o 
médico, participou da guerra 
da Crim éia, m as em 1857 
abandonou o Exército e pas
sou a se dedicar à literatura. 
Nessa época, casou-se e es
creveu o rom ance “Sob as 
T ílias” . A  partir de 1863, 
exerceu a função de cônsul 
em Creta, A ndrinopla, Salô- 
nica e outras cidades, ocasião

em que publicou “Novelas 
O rientais” e “Odisséia Poli- 
croníades”, considerada sua 
obra-prim a. Em  1868, sua 
m ulher enlouqueceu, ele 
adoeceu gravem ente e sua 
m ãe m orreu. Chegou por isso 
a  acreditar estar sendo víti
ma de castigos enviados por 
Deus. Em  1874, renunciou à 
carreira diplom ática e, no 
ano seguinte, escreveu o en
saio “Bizantinismo e Esla- 
vism o”, m anifestando sua fé 
num  espírito bizantino. Em  
1878 tornou-se discípulo de 
Soloviev. D epois de ocupar 
durante sete anos um posto 
no Com itê de Censura, p la
nejou a instauração de um a 
teocracia na Rússia. D esilu
dido, retirou-se para Optina, 
onde se to rnou monge. Seus 
melhores ensaios estão con
tidos nos dois volumes de “O 
Oriente, a Rússia e o Esla- 
vism o” (1885-1886). Segun
do Soloviev, ele teria anteci
pado certas idéias de Nietzs- 
che.

Leopardi (Giacomo)

V. Leopardi, Enciclopédia 
A bril (vol. V II).

Leopoldina (Maria 
Leopoldina Josefa Carolina 
de Habsburgo, imperatriz)
A rquiduquesa da Á ustria e 
prim eira im peratriz do B ra
sil (Viena, 1797 —  Rio de 
Janeiro, 1826). F ilha do Im 
perador Francisco I e da Im 
peratriz M aria Teresa. E ra 
irm ã de M aria  Luísa, segun
da m ulher de N apoleão Bo
naparte. C asada por p rocu ra
ção com D om  P edro  I, che
gou ao Brasil em 1817, 
acom panhada pelo naturalis
ta  alem ão M artius. O casa
m ento religioso teve lugar na 
C apela Real. Sua vida con
jugal, porém , seria abalada 
pela m arquesa de Santos, 
am ante de D om  Pedro. A  Im 
peratriz Leopoldina teve sete 
filhos: M aria da G lória 
(1819-1853), M iguel (nascido

Leontiev (Constantin 
Nikolaiévitch)

Le Nôtre, André —  
Leopoldina, Maria 
Leopoldina Josefa 
Carolina de Habsburgo, 
imperatriz



e falecido em 1820), João 
Carlos (1821-1822), Januá- 
ria M aria (1822-1901), P au 
la M ariana (1823-1833), 
F rancisca C arolina (1824- 
1898) e Pedro  de A lcântara 
(1825-1891), mais tarde 
Dom  Pedro II, im perador do 
Brasil. Seu corpo foi sepul
tado no Convento da A juda 
(demolido em 1911) e trans
ferido para  o C onvento de 
Santo Antônio. N os festejos 
do IV C entenário de São 
Paulo (1954), os restos m or
tais foram  transladados para 
o M onum ento do Ipiranga.

Leopoldo I (Georges 
Christien Frédéric)

Rei da Bélgica (Coburg, 
1790 —  Bruxelas, 1865). E n 
trou  para o Exército com de
zoito anos e lutou contra  os 
franceses em 18Ò5 e 1813. Ao 
final das guerras napoleôni- 
cas, casou-se com Charlotte, 
filha única de Jorge IV  e 
herdeira do trono inglês. 
Após a m orte da m ulher, em
1817, perm aneceu na Ingla
terra  até 1831, quando foi 
eleito rei da  Bélgica. N o 
ano seguinte, casou-se com 
Louise de Orleans, com  quem 
teve quatro filhos. D urante 
os oito prim eiros anos de 
seu reinado enfrentou a hos
tilidade dos holandeses. E 
para defender a Bélgica das 
am bições de N apoleão III, 
que pretendia anexar o país 
à F rança, soube utilizar-se de 
suas relações fam iliares (era 
tio da R ainha V itória, da 
Inglaterra) e de sua influên
cia pessoal. N a política in
terna, p rocurou form ar ga
binetes harm oniosos. Foi di
plom ata em penhado na m a
nutenção da paz européia.

Leopoldo II (Louis Philippe 
Marie Victor)

Rei da Bélgica (Bruxelas, 
1835 —  id., 1909). Filho e 
sucessor de Leopoldo I, ca

sou-se, em 1853, com M aria 
H enriette da Á ustria, por 
m otivos políticos. Bastante 
autoritário , seu reinado foi 
m arcado por constantes con
flitos políticos, culm inando 
com a revisão da constitui
ção. N a  política externa, 
m anteve-se na neutralidade, 
apoiando-se na Inglaterra 
p ara enfrentar a am eaça de 
invasão francesa. A parjir  de 
1890 deu todo apoio ao cres
cente m ilitarism o, fazendo 
aprovar a lei de serviço m i
litar obrigatório. C riou a A s
sociação Internacional A fri
cana a fim de explorar o 
Congo, logo anexado à Bél
gica (que se colocou, assim, 
ao lado das potências colo
nialistas). Em  seu reinado, 
elevou-se o nível com ercial e 
industrial do país.

Lépido (Marco Emilio)

Político rom ano (? —  Cir- 
ceu, 13 a.C.). Foi preto r (49 
a.C.), cônsul (46 a.C.) e “ma- 
gister equitum ” (méstre da 
cavalaria). Com bateu a aristo
cracia senatorial e aderiu ao 
partido popular, chefiado por 
Júlio César. Q uando este foi 
assassinado, chefiava o Exér
cito próxim o a Rom a. Em 
43 a.C., fez parte  do segun
do triunvirato, jun tam ente 
com M arco Antônio e O távio 
(futuro Im perador Augusto). 
A Lépido coube o governo 
da E spanha e da G ália N ar- 
bonense. Sua participação no 
triunvirato foi, aos poucos, 
sendo colocada num a posição 
secundária: perdeu algumas 
províncias e, depois da b ata
lha de Filipos (em que O tá
vio e M arco A ntônio derro
taram  Bruto e Cássio), ficou 
com os dom ínios rom anos na 
África. Q uando tentou sub
levar a Sicília contra Otávio, 
em 36 a.C., foi traído  por 
seus soldados e obrigado a 
renunciar à política.

Le Play (Pierre Guillaume 
Frédéric)

Engenheiro e sociólogo fran 
cês (La Rivière St. Sauveur, 
Calvados, 1806 —  P ads, 
1882). F orm ado pela Escola 
Politécnica de Paris, trab a
lhou no D epartam ento de M i
nas do Estado e, em 1840, 
tornou-se engenheiro-chefe e 
professor de m etalurgia da 
Escola de Minas, da qual 
foi inspetor em 1848. D u ran 
te vinte anos (1835-1855) pes
quisou as m inas européias. 
Foi ele quem reorganizou as 
minas de carvão das m onta
nhas U ral. Interessado tam 
bém em política, foi eleito 
senador em 1867. M as, três

anos depois, passou a se de
dicar apenas à sociologia. 
Chegou a idealizar um a teo
ria de m udanças cíclicas na 
sociedade, com reflexos ora 
positivos ora negativos na 
m oral da família. Com  base 
em suas idéias sociológicas, 
ten tou persuadir N apoleão
111 a recriar e preservar o 
sistema da fam ília francesa.

Lermontov (Mikhail 
Yurievitch)

Poeta e novelista russo (M os
cou, 1814 —  Piatigorsk, 
1841). Criado entre constan
tes brigas do p a ivcom a avó 
a que m am ava m uito tornou-se 
am argo e rebelde. Com  21 
anos foi expulso da guarda 
de São Petersburgo (Lenin- 
grado) e exilado para o Cáu- 
caso, por ter enviado ao tzar 
o poem a “A M orte  do P oe
ta ” , no qual pedia â punição 
do assassino de Pushkin. Em 
seu regresso publicou “Um 
H erói de N ossa Época” , con
siderado o prim eiro 'romance 
psicológico escrito na Rússia. 
A litera tu ra  de Lerm ontov 
sofreu influências de france
ses, com o A lfred de Vigny 
e Stendhal, e principalm ente 
do rom antism o inglês, como 
o de lorde Byron. Segundo 
alguns críticos, faltou-lhe um 
contato menos racional com 
os hom ens e a natureza, pois 
seu exagerado espírito  críti
co freou m uitas vezes sua 
espontaneidade. N as poesias, 
por exemplo, raram ente equi
librava idéia e imagem, 
palavra e ritm o. Seu raciona- 
lismo fazia-o teorizar, ar
gum entar, procurando con
vencer, colocando o orador 
acim a do poeta. Lerm ontov 
m orreu num  duelo com um 
ex-colega de escola. E ntre
1834 e 1837 escreveu suas 
melhores obras: “O N oviço” , 
“C anto  de K alachnikov”, 
“U m  H erói de N ossa É poca” 
e “M ascarada” (póstum a, 
1875).
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Leroux (Pierre)

Político e pensador francês 
(Bercy, perto  de Paris, 1797
—  Paris, 1871). P ara  susten
tar a m ãe e os irm ãos tra 
balhou com o pedreiro e de
pois com o tipógrafo. Em
1824 participou da fundação 
do jo rnal “O G lobo”, que 
seria órgão oficial da cor
rente socialista de Saint- 
Simon. Influenciou com suas 
idéias de pacifism o e solida
riedade universal os rom an
ces sociais de George Sand, 
com quem fundou (1841) a 
“Revista Independente” . Dois 
anos dspois tentou pôr em 
prática essas idéias, através 
da im pressora que fundou 
em Boussac, onde surgiu a 
“Revista Social” . Foi depu
tado da Assembléia C onsti
tuinte (1848) e da Assembléia 
Legislativa (1849), represen
tando a extrem a esquerda. 
O brigado a se exilar na 
Inglaterra depois do golpe 
de Estado de 1851, escreveu 
o poem a socialista “A G re
ve de Sam arez” . Regressou à 
F rança em 1869, a tem po de 
acom panhar a instalação da 
Com una (1871). Em seu tra 
tado “D a H um anidade”
(1840), Leroux expôs suas 
principais idéias: procurava 
fundir o saint-simonismo 
com princípios pitagóricos e 
budistas, explicando todas as 
coisas através de três ele
m entos —  “ tríade” —  que 
variam  conform e o objeto 
analisado. Assim, Deus, por 
exemplo, seria poder, inteli
gência e am or; o homem, 
sensação, conhecim ento e 
sentim ento; e a sociedade, 
fam ília, país e prosperidade. 
N ão foi o prim eiro a usar o 
term o “ socialism o” , sendo 
porém  o prim eiro a analisá-
lo (no artigo “D o Individua
lismo ao Socialism o”).

Léry (Jean de)

Religioso e historiador fran 
cês ( L a  Bergelle, 1534 —  
Berna, 1611). De fam ília 
protestante, estudou teologia 
em G enebra. Foi um dos 
treze protestantes enviados 
por V illegaignon à F rança 
A ntártica (Rio de Janeiro) 
para fundar um a colônia de 
huguenotes. Devido a desen
tendim entos provocados por 
salários, o grupo ficou no 
Brasil apenas dois anos (1556 
a 1558). N o livro “N arra ti
va de um a Viagem feita à 
T erra do Brasil, tam bém  dita 
A m érica” , Léry narrou  sua 
experiência, descrevendo cos
tum es indígenas e fazendo a 
apologia do hom em  prim i

tivo. Ao regressar à E uropa, 
instalou-se em G enebra. Foi 
m inistro em N evers (1564), 
onde participou das guerras 
religiosas, por ele descritas 
na “H istória M em orável da 
Cidade de Sancerre” .

Lesage (Alain René)

Escritor francês (Sarzeau, 
1668 —  Boulogne-sur-M er, 
1747). ó rfã o  aos quinze anos, 
trabalhou  para sobreviver e 
com pletar seus estudos. For- 
mou-se em direito, em Paris, 
m as abandonou a advocacia 
para se dedicar à literatura. 
Inicialm ente, fez algum as tra 
duções, sem obter o êxito 
esperado. Traduziu do grego 
“C artas G alantes” (1695) e 
obras de dram aturgos espa
nhóis como Lope de Vega, 
C alderón de la Barca e 
Francisco de Rojas. Com 
isso, descobriu a E spanha e 
os rom ances pitorescos, que 
exerceram  enorm e influência 
em seu trabalho, fam oso por 
livros como ‘“O D iabo C oxo” 
(1707) e “H istória de Gil 
Blas de Santillane” . Este ú lti
mo, considerado sua obra-pri
ma, foi escrito em três par
tes, publicadas respectiva
m ente em 1715, 1724 e 1735. 
Inspirado nos rom ances pi
carescos, passa-se na Espa
nha e narra  aventuras de 
cavalheiros velhacos e esper
talhões. T rata-se de crítica à 
sociedade da época apresen
tada como um a galeria de 
tipos curiosos, entre eles o 
avarento, o don-juan, o baju 
lador, etc.

Lescot (Pierre)

A rquiteto francês (Paris, c. 
1510 —  i d , 1578). Pertencia 
a um a rica fam ília, bem 
considerada na # corte de 
Francisco I, que* em 1546 
encom endou-lhe o projeto 
do Louvre, sua obra mais 
famosa. H enrique IV, suces
sor de Francisco I, tam bém  
prestigiou o arquiteto, con
sultando-o sobre as m aiores 
construções da época em 
Paris, como Petit P on t e 
Pont-N euf. E ntre outros pro
jetos seus, acnam-se os de 
Fontainebleau e os dos cas
telos de Vallery e de Fleury- 
en-Sière. Foi precursor da 
arte clássica francesa, à 
qual p rocurou dar elemen
tos essencialmente nacionais, 
afastando-a da influência niti
dam ente italiana. Lescot me
receu a amizade e os elogios 
dos intelectuais da época, 
entre eles o poeta Ronsard, 
que o m encionou em um de 
seus trabalhos.

Leskov (Nicolai 
Semenovitch)

Escritor russo (G orokhovo, 
1831 —  Leningrado, 1896). 
Educado pela fam ília aristo
crata de sua m ãe (o pai era 
padre ortodoxo), abandonou 
os estudos para  ser funcioná
rio público. M ais tarde, tro 
cou o emprego por viagens, 
publicando, a partir de 1860, 
alguns estudos etnográficos. 
M as iria se pro jetar como 
rom ancista polêmico. “Sem 
Saída” , sua obra de estréia 
na ficção, foi m al recebida 
pela crítica, que chegou a 
considerar o autor “ retrógra
d o ”. Seus rom ances foram , 
na realidade, antiniilistas, 
como “Com  as Facas D e
sem bainhadas” (1870/71), ou 
sobre o m undo religioso, 
como “G ente de Igreja”
(1872), “O A njo Selado” 
(1876), “Pequenos A spectos 
da V ida A rcebispal”, etc. Os 
dois tem as preferidos por 
Leskov foram  fundidos em 
“N o Lim ite do M undo” . 
Seus rom ances descrevem 
com perfeição a vida social 
na Rússia, e entre eles desta
cam-se “ U m a Fam ília D e
caída” (1867), “Lady M ac- 
beth do D istrito  de M zensk”
(1865), “A M ulher Belicosa”
(1866), “O Pavão” (1868) e 
“O M osteiro dos C açulas” 
(1874). Em seus últim os ro 
m ances deixou-se influenciar 
pela litera tura de Tolstói. 
A pós trabalhar no comitê 
cultural e na seção pedagó
gica do M inistério de Instru 
ção, passou a se dedicar 
exclusivamente à literatura. 
Som ente nos últim os anos de 
sua vida, seu talento começou 
a ser reconhecido pelos c rí
ticos.

Lessa (Pedro Augusto 
Carneiro)

Político e jurista brasileiro 
(Serro, M G, 1859 —  Rio de 
Janeiro, GB, 1921). Form ou- 
se pela Faculdade de Direito 
de São Paulo, da qual foi 
professor catedrático a partir 
de 1891, ano em que passou 
tam bém  a ocupar os cargos

Leopoldo I, Georges 
Christien Frédéric —  
Lessa, Pedro Augusto 
Carneiro



de Chefe de Polícia de São 
P aulo  e de m em bro da 
Constituinte do Estado. Foi 
ainda ministro do Supremo 
T ribunal Federal e m em bro 
da A cadem ia Brasileira de 
Letras. Com o pensador, assu
miu posição crítica ao posi
tivismo e ao naturalism o que 
dom inavam  o ambiente inte
lectual de sua época. Em 
“ É a H istória um a C iência” 
(1900) afirm ou que as idéias 
teológicas, m etafísicas e po
sitivas sempre coexistiram. 
P ara  ele, o direito natural 
não pode ser dissociado do 
direito ideal (“E studos de 
Filosofia do D ireito”, 1912). 
E ntre  as obras de sua autoria 
destacam-se: “D eterm inism o 
Psíquico e a Im putabilidade 
e Responsabilidade Crim i
nais” , “D iscursos” , “D iscur
sos e Conferências” , “D isser
tações e Polêm icas” , “E stu
dos de Filosofia do D ireito” , 
“Do Poder Judic iário”.

Lesseps (Ferdinand Marie, 
Conde de)

D iplom ata francês (Versalnes, 
1805 —  La Chênaie, 1894). 
T ornou-se diplom ata aos 
vinte anos. D epois da revo
lução de 1848, foi enviado a 
M adri como m inistro pleni
potenciário. M ais tarde foi 
transferido para  Rom a, onde 
sua missão desagradou ao 
governo francês (que o cha
m ou de volta a Paris). Em  
sua defesa publicou “M a 
M ission à Rome, M ai 1849” 
e “Réponse au M inistère et 
au Conseil d ’E ta t” . A bando
nando a carreira diplom ática, 
viajou para  o Egito, onde, 
em 1854, iunto ao Vice-Rei 
M oham ed-Said, concebeu o 
projeto do C anal de Suez. 
A pós m uita controvérsia, ini- 
ciou-se a construção em
1869, ano em que Lesseps 
foi eleito m em bro da A cade
m ia de Ciências (em 1884 
entraria  tam bém  para  a A ca
demia Francesa). O utros p ro 
jetos de sua autoria  foram  
o de um a estrada-de-ferro 
M oscou— Bom baim — Pequim
(1873) e o de um canal para 
ligar o oceano A tlântico ao 
deserto do Saara (1877). Em

1881 criou um a com panhia 
para  abrir um  canal no 
istmo do Panam á, projeto 
que fracassou (provocando 
enorm e escândalo judiciário). 
Em  1887, publicou “Sou- 
venirs de Q uarante An- 
nées” .

Lessing (Gotthold Ephrain)

Enciclopédia 
Abril (vol. V II).

Le Sueur (Eustache)

Pintor francês (Paris, 1616
— id., 1655). Com  quinze 
anos tornou-se aluno do p in
tor Simon Vouet. Mais ta r 
de estabeleceu-se na ilha de 
São Luís, repartindo  sua vida 
entre a p in tu ra e a fam ília. 
Tornou-se fam osa a série de 
22 telas sobre a vida de São 
Bruno, que ele realizou en
tre 1644 e 1648. Tam bém  
famosos são os quadros que 
pintou para a Alcova do 
A m or e a C âm ara das M usas 
do Palácio Lam bert. Nesses 
quadros, criou um tipo fe
minino que repetiria m uitas 
vezes. Le Sueur foi um  dos 
fundadores da A cadem ia Real 
de P in tura e Escultura, em 
1648. N o ano seguinte foi 
cham ado de “R afael fran 
cês” , após apresentar a tela 
“São Paulo  em Éfeso” . N os 
três anos antes de sua m ortç 
decorou a câm ara do rei e a 
Sala de Banhos da rainha, 
no Louvre, destruídas no 
século seguinte. P in tou  ainda 
telas para a abadia de M ar- 
m outiers (“A parição da V ir
gem a São M artinho” e 
“Missa de São M artinho”). 
E ntre seus quadros religio
sos destacam -se tam bém  
“Jesus com M arta  e M aria” , 
“A presentação ao Tem plo” , 
“A nunciação” e “Descida da 
C ruz” .

Leucipo

Filósofo grego (século V 
a.C.) que, segundo a trad i
ção, lançou as bases da filo
sofia atom ista. P ara alguns 
autores, Leucipo teria nascido

em M ileto; para  outros, em 
Eléia. Alguns chegam mesmo 
a duvidar de sua existência 
ou a confundi-lo com De- 
m ócrito, que teria sido seu 
discípulo. P artindo do elea- 
tismo, segundo o qual a 
afirm ação do m ovim ento 
pressupõe o não-ser, Leucipo 
concluiu pela existência do 
não-ser, o incorpóreo ou va
zio onde se m overiam  os 
átomos, partículas corpóreas, 
indivisíveis fisicamente, mas 
m atem aticam ente fracioná- 
veis. Os átom os seriam  em 
núm ero infinito, de dim ensão 
sempre aquém  do lim iar da 
percepção hum ana, móveis 
por si mesmos, sem vazio 
interno e distintos por atri
butos geom étricos (form a, 
tam anho, posição) e arranjo  
(quando agrupados). Todo o 
universo estaria constituído 
pelo contínuo incorpóreo (o 
vazio) e o descontínuo cor
póreo (os átomos). Assim, 
foi quebrado o m onism o cor- 
poralista das diversas cosmo- 
logias gregas anteriores. L eu
cipo adm itia tam bém  o m o
vimento original dos átom os 
em todas as .direções, com a 
possibilidade de im pactos e 
agrupam entos.' Isso poderia 
ocasionar o aparecim ento de 
turbilhões, nos quais os áto 
mos e seus agrupam entos 
tenderiam  para o centro. 
Dessa form a, gerado poi 
causas estritam ente m ecâni
cas, teria surgido o universo. 
G eralm ente considera-se que 
D em ócrito, além de desen
volver a concepção atom ista 
de Leucipo relativam ente ao 
m undo físico, estendeu-a à 
explicação do problem a do 
conhecim ento e à ética.

Levasseur (Pierre Emile)

Econom ista, geógrafo e esta
tístico francês (Paris, 1828
—  id., 1911). Form ado pela 
Escola N orm al em 1849, le
cionou no Colégio de França, 
no C onservatório de A rtes e 
Ofícios e na Escola de C iên
cias Políticas de Paris. D iri
giu a Sociedade de Econom ia 
e Política e a Sociedade de 
Estatística,- entre outras. R e
presentou a F rança em vá
rios congressos internacionais 
e publicou obras sobre ques
tões econôm icas e sociais, 
entre as quais “Pesquisa H is
tórica sobre o Sistema de 
Law” (1854), “H istória das 
Classes T rabalhadoras em 
F rança, de Júlio César até a 
Revolução” (1859), “H istória 
da Classe T rabalhadora em 
F rança, da Revolução até 
N ossos D ias” (1867) e “C ur
so de Econom ia Rural., In 
dustrial e C om ercial” (1869).



Le Vau (Louis)

A rquiteto francês (Paris,
1612 —  id., 1670). Depois 
de trabalhar para  um a clien
tela de financistas, m agistra
dos e m inistros, Le V au foi 
encarregado pelo M inistro 
N icolas F ouquet de edificar 
o castelo de Vaux (1653/61) 
e os pavilhões F lora e M ar- 
san do palácio das Tulherias. 
Em 1654, assumiu tam bém  a 
função de arquiteto do Lou- 
vre, onde realizou a R otunda, 
a G aleria de Apoio, o pátio 
de Sphinx, as alas m eridional 
e setentrional e o pátio qua
drado. Em  1661, recebeu de 
Luís X IV a direção dos tra 
balhos de construção do pa
lácio de Versalhes, onde em
preendeu várias transform a
ções no plano original. Em 
1662, Colbert, executor testa- 
m entário do C ardeal M aza- 
rino, designou o arquiteto  
para construir o colégio das 
Q uatro Nações, erigido gra
ças ao dinheiro deixado pelo 
ex-ministro de Luís XIV. Em 
1681, o prédio foi transfo r
mado em sede do Instituto da 
França. O utras obras arquite
tônicas im portantes de Le 
V au são: os palácios Lauzun, 
Pons C olbert, Lvonne e os 
castelos de M eudon e Sucy- 
en-Brie.

Le Verrier 
(Urbain Jean Joseph)

A strônom o francês (Saint Lo,
1811 —  Paris, 1877). D esta
cando-se como aluno na Es
cola Politécnica de Paris, 
passou a fazer pesquisas quí- 
,micas com Gay-Lussac, em
1835 (mais tarde publicadas 
em “Anais de Q uím ica e F í
sica”). Foi indicado para  
professor de astronom ia da 
escola onde havia estudado*, 
trocou a quím ica pela m e
cânica celeste, em 1838. 
Nesse novo campo, provou 
inicialm ente a estabilidade 
do sistema solar e calculou 
os limites de excentricidade 
e inclinação das órbitas dos 
planetas (com pletou o trab a 
lho com um a tabela sobre 
os movim entos planetários). 
Após constatar as irregulari
dades de m ovim ento de U ra 
no, deduziu m atem aticam en
te a existência de outro p la
neia, que seria responsável 
pelo fenôm eno. Assim, fo r
neceu indicações que perm i
tiram  descobrir, em 1846, 
N etuno; cinco dias após a 
com unicação desses cálculos 
à A cadem ia de Ciências, o 
astrônom o G alle conseguiu 
observar o planeta pela p ri
meira vez. Baseado no m es
mo raciocínio com relação a 
M ercúrio, inferiu a existência

de outro  planeta, Vulcano, 
fato posteriorm ente desm enti
do pela observação.(M ais ta r
de, contudo, E instein partiria 
de suas observações acerca 
de M ercúrio para  desenvol
ver a Teoria da Relatividade 
Geral XPesquisoi* as p ertu rba
ções ocasionadas pelos co
metas Faye (1843) e Vico 
(1844). Em  1854, foi nom ea
do d iretor do Observatório 
de Paris, onde empreSndeu 
diversas reform as, que cau
saram  sua dem issão em 1870. 
Retom ou o cargo em 1873.

Levy (Alexandre)
M atem ático e físico italiano 
(Pádua, 1873 —  Rom a, 
1941). Estudou na U niversi
dade de Pádua, onde se to r
nou instru tor em 1898. Jun 
tam ente com seu professor 
R icci-C urbastro , criou o C ál
culo D iferencial Absoluto, 
divulgando suas bases em 
“ M étodos de Cálculo Dife- 
renciaj Absoluto e Suas A pli
cações” (1900). Em  1902. foi 
nom eado professor de m ecâ
nica racional. Sua contribui
ção científica mais originai 
data de 1917: é a concepção 
de deslocam ento paralelo em 
espaços * curvos gerais. E in
stein utilizou suas conclusões 
quando procurava obter uma 
representação unificada dos 
cam pos eletrom agnético e 
gravitacional. E ntre 1918 e 
1938, lecionou na U niversi
dade de Rom a: ensinou aná
lise superior e m ecânica ra 
cional. Seu trabalho  científi
co inclui ainda obras sobre 
astronom ia, hidrodinâm ica c 
engenharia.

Lévi-Strauss, Claude
V. Lévi-Strauss, Enciclopédia 
Abril (vol. V II).

Levi-Civita (Tullio)

Pianista e com positor brasi
leiro (São Paulo, 1864 — 
id., 1892). Filho de um  cla
rinetista francês que estabe
leceu em São Paulo um a loja 
de instrum entos musicais, 
A lexandre aperfeiçoou seus 
estudos de m úsica em Paris, 
sob a direção de Émile Du- 
rand e V incenzo Ferroni. De 
volta ao Brasil, em 1883, 
fundou o Club H aydn, que 
visava a divulgar a m úsica 
européia. Em  suas com posi
ções, Levy prefigura as ten
dências nacionalistas da m ú
sica erudita brasileira. As 
obras sinfônicas são a parte  
mais im portante de seu tra 
balho, que inclui: “ Sinfonia 
em M i”, o poem a sinfônico 
“C om ala” , a “Suíte Brasilei
ra” e outras.

Lévy-Bruhl (Lucien)

Filósofo e sociólogo francês 
(Paris, 1857 —  id., 1939). 
De 1879 a 1882, lecionou 
filosofia no liceu de Poitiers 
e depois (de 1882 a 1885) 
no de Amiens. D outorou-se 
em filosofia com a tese “A 
Idéia de Responsabilidade” 
(1884). N o ano seguinte, pas
sou a lecionar no Liceu 
Louis le G rand, de onde saiu 
ejn 1895. Foi nom eado dire
tor de estudos na Sorbonne, 
em* 1900; dois anos depois, 
substituiu Émile Boutróux na 
cadeira de história d a  filo
sofia. Sob influência da teo
ria sociológica de Émile 
D urkheim , procurou  elabo
rar um a “ ciência dos costu
m es” : acreditava que a m oral 
era determ inada pelas épo
cas históricas e pelos grupos 
sociais. Assim, afirm ava que 
ela era relativa, passível de 
ser aceita ou não pelos ho 
mens, constituindo um meio
—  variável de acordo com 
as diferentes culturas —  que 
os hom ens utilizam  para 
relacionar-se com o mundo. 
P ara com provar suas teses, 
dedicou-se principalm ente ao 
estudo das sociedades prim i
tivas. Segundo Lévy-Bruhl, os 
hom ens das sociedades pou
co diferenciadas teriam  um a 
m entalidade pré-lógica, que 
não estaria subm etida aos 
princípios de contradição e 
causalidade, mas seria b a 
seada em representações m í
ticas. Escreveu: “A Filosofia 
de Auguste C om te” (1900), 
“A  M oral e *a Ciência dos 
C ostum es” (1903), “As F u n 
ções M entais nas Sociedades 
Inferiores” (1910), “A M en
talidade Prim itiva” (1922), 
“A Alm a Prim itiva” (1927), 
“O Sobrenatural e a M enta
lidade Prim itiva” (1931) e 
“A Experiência M ística e os 
Sím bolos entre os Prim iti
vos” (1938). Sua grande con
tribuição foi ter perm itido 
um a com preensão dos fatores 
irracionais no pensam ento 
social e nas religiões prim i
tivas.

Lesseps, Ferdinand 
Marie, Conde de —  
Lévy-Bruhl, Lucien



Lewin (Kurt)
Psicólogo alem ão (M ogilno, 
1890 —  Newtonville, EU A ,
1947). Estudou em Freiberg, 
M unique e Berlim. Em 1932 
foi para os Estados U nidos 
como professor visitante. N a 
Universidade de Iowa, reali
zou um a série de estudos so
bre atm osfera de grupo e 
estilos de liderança. D urante 
a Segunda G uerra  M undial, 
trabalhou p ara  o Office of 
Strategic Services e, poste
riorm ente, chefiou o R e
search Cefnter G roup  D yna
mics, no M assachusetts Insti- 
tu te o i  Technology. A m aior 
parte  de suas pesquisas refe
re-se à determ inação das con* 
dições metodológicas e con
ceptuais necessárias à orga
nização d a  verdadeira ciên
cia do  com portam ento hum a
no. Sua “ teoria de cam po” 
caracteriza-se com o um m é
todo de analisar relações cau
sais e elaborar construções 
científicas. A  construção fun
dam ental é a de “ cam po” 
que, na psicologia individual, 
significa “ espaço de vida” do 
indivíduo —  form ado por ele 
e por seu meio psicológico. 
P ara  a psicologia social, o 
“ espaço de vida” do grupo é 
constituído por este e seu 
meio psicológico. Q ualquer 
m odificação em um  dos ele
m entos altera com pletam ente 
o “cam po psicológico” . Essa 
interdependência entre os ele
m entos im plica a existência 
de forças responsáveis pela 
estabilidade ou variação do 
campo. P ara  m apear o “ es
paço de vida” , Lewin serviu- 
se de conceitos rudim entares 
da topologia; utilizou a aná
lise vetorial p a ra  representar 
estados motivacionais. Com 
seus colaboradores, realizou 
experiências com grupos pe
quenos, em condições contro
láveis, e pesquisas de campo 
em com unidades reais. Criou 
tam bém  perspectivas para o 
estudo da “dinâm ica dos g ru
pos” . Focalizou ainda p ro
blem as como nível de aspi
ração e com portam ento re
gressivo em barreiras, confli
tos e tensões associados a 
tarefas interrom pidas.

Lewis (Clarence Irving)
Filósofo e educador norte- 
am ericano (Stoneham , 1883
—  M enlo Park , 1964). Es
tudou em H arvard  e, no pe
ríodo de 1914/20, lecionou 
na Universidade da C alifór
nia. Foi depois convidado a 
dar aulas em H arvard, onde 
perm aneceu até 1953. D edi
cou-se particularm ente a in
vestigações lógicas, epistemo- 
lógicas e éticas. P reocupado

com^ a relação entre lógica 
e ciência, estudou o p roble
m a com o auxílio das con
cepções de Charles Peirce, 
W illiam Jam es e John De- 
wey. C ham ou sua teoria do 
conhecim ento de “pragm atis
mo conceituai”. D efende o 
realismo, acreditando que 
não há  nenhum a incom pati
bilidade entre a tese de que 
o conhecim ento é relativo e 
aquela que afirm a que a 
existência de um objeto é 
independente da  form a de 
conhecê-lo. N o  cam po da 
teoria do conhecim ento, estu
dou tam bém  certas noções 
fundam entais como denota
ção, com preensão, significa
ção, etc. Analisa ainda o 
fundam ento das verdades “a 
priori” (que sustentam  a m a
tem ática e a lógica) e dos 
julgam entos de valor, m os
trando os seus vínculos com 
o conhecim ento em pírico. 
Escreveu, entre outras obras: 
“Esboço de Lógica Simbóli
ca” (1918), “A  M ente e a 
Ordem  do M undo” (1929), 
“U m a Análise, do Conheci
m ento e da A preciação” 
(1947), “O Fundam ento  e a 
N atureza do D ireito” (1955) 
e “N ossa H erança Social” 
(1957).

Lewis (Gilbert Newton)

Quím ico am ericano (M assa
chusetts, 1875 —  Califórnia,
1946). Estudou nas univer
sidades de N ebraska e H ar
vard. D epois de doutorado
(1899), foi com plem entar seu 
aprendizado nas cidades ale
mãs de Leipzig e Gõttingen. 
D e 1905 até 1912, perm ane
ceu no Instituto de T ecno
logia de M assachusetts. E n 
cam inhou-se depois para a 
U niversidade da Califórnia, 
onde foi professor de físico- 
quím ica e reitor da F acu l
dade de Quím ica. Jun to  com 
Randall, fez seus prim eiros 
trabalhos sobre term odinâm i
ca e energia livre das subs
tâncias. Com eçou a pesquisar 
sobre a teoria eletrônica da 
valência em 1916, chegando 
a explicar os com postos iôni- 
cos. Fez tam bém  estudos 
sobre as ligações covalentes, 
através do conceito de par 
eletrônico. Desenvolvendo 
sua concepção de valência, 
estendeu os conceitos de áci
dos e bases, elaborados pelo 
quím ico sueco Swante A rrhe- 
nius. Lewis foi o prim eiro 
cientista que isolou o h id ro
gênio pesado ou deutério. 
Além disso, utilizando elé
trons excitados de m oléculas 
orgânicas, explicou o signifi
cado das cores das substân
cias orgânicas, bem como o 
fenôm eno da fluorescência e

da fosforescência. Publicou 
os resultados de suas pes
quisas em obras como “A 
Term odinâm ica e a Energia 
Livre das Substâncias Q uí
m icas” (1923), em colabora
ção com iRandall, e “A V a-: 
lência e a E stru tu ra de Á to
mos e M oléculas” , (idem).

Lewis (Percy Wyndhan)
Pintor e escritor de origem 
canadense (Am herst, 1884 — 
Londres, 1957). N o  período 
de 1912/15, liderou na In 
glaterra o Vorticism o, m ovi
m ento de vanguarda contem 
porâneo do Cubism o e do 
Futurism o. Com o reação ao 
Im pressionismo, o Vorticism o 
procurava expressar a m eca
nização do m undo moderno, 
organizando todas as form as 
livremente, segundo um  sis
tem a de ângulos e curvas 
que se estruturavam  em to r
no de um  ponto determ ina
do, o vórtice. Lewis era o 
redator-chefe do jo rnal do 
movimento, “Blast” (“A 
Conflagração”). Escritores 
como R ichard A ldington e 
E zra Pound tam bém  partici
param  do Vorticism o. O sen
tido de construção, princi
pal preocupação de Lewis, 
aparece tanto nas telas rea
listas como nas composições 
abstratas. O “Pôr do Sol no 
A tlas” é sua obra m ais fa
mosa: apesar de apresentar 
estru tura cubista, é o quadro 
que m elhor representa o Vor
ticismo. E ntre  seus trabalhos 
destacam -se tam bém  “Rendi
ção de B arcelona”, “Cena 
V erm elha” , “R etrato  de 
Edith  Sitwell” , “T. S. E llio t” 
e um  desenho a “crayon” da 
cabeça de Joyce.

Lewis (Sinclair)

Escritor norte-am ericano 
(M innesota, 1885 —  Roma,, 
1951). Form ado pela U niver
sidade de Yale, foi repórter



jornalístico e posteriorm ente 
trabalhou em revistas e edi
toras. N a época em que pu 
blicou sua prim eira novela, 
“Nosso M r. W ren” (1914), 
escrevia para revistas de 
grande circulação, como o 
“ Saturday Evening Post” e 
“Cosm opolitan” . Conquistou 
a fam a com sua segunda 
obra, “M ain Street” (1920). 
Dois anos depois, publicaria 
“B abbitt” , um a análise do 
am ericano médio, esmagado 
pelo espírito conform ista da 
sociedade am ericana. P ara  a 
m aioria da crítica, foi a obra- 
prim a do autor. Em  1924, 
publicou “A rrow sm ith” , um 
estudo satírico da profissão 
médica. N o rom ance “E lm er 
G antry” (1927), Lewis a ta
cou os pastores protestantes 
que exploravam  a ignorância 
dos pobres. Em  “Doods- 
w orth” (1929), utiliza as ex
periências de um  casal am e
ricano na E uropa para  con
frontar os valores e costu
mes dos dois continentes. 
Em  “N ão Pode A contecer 
A qui” (1935), adverte acerca 
dos perigos que poderiam  
decorrer do emprego de téc
nicas nazistas nos Estados 
Unidos. “Cass T im berlane” , 
publicado em 1945, tem  por 
tem a o casam ento de um 
hom em  de quarenta anos 
com um a jovem  de vinte. 
Em  1947, publicou “Kings- 
blood R oyal” , onde tratava 
de relações raciais. Seu ú lti
mo rom ance, “M undo tão 
V asto” (1951), narrava as 
experiências dos am ericanos 
na Itália. Em  todas as suas 
obras, caracterizou-se pela 
análise e crítica social.

L’Hôpital ou L’Hospital 
(Michel de)

Político francês (Aigueperse, 
1504 ou 1505 —  Bellebat, 
1573). Com eçou a estudar 
direito em Toulouse, m as fo r
mou-se em Pádua, na Itália, 
onde foi nom eado auditor 
do V aticano. D e volta a 
Paris em 1534, casou-se três 
anos depois e ganhou como 
dote o cargo de conselheiro 
do Parlam ento. Foi em baixa
dor da F rança no Concílio 
de T rento (1545/47). Com o 
chanceler de M argarida de 
Valois, teve oportunidade de 
conhecer e patrocinar os 
poetas da “Plêiade” . L ’H ô 
pital elaborou um a profunda 
reform a do direito francês. 
Em  1553, foi nom eado m em 
bro do Conselho Privado; 
no ano seguinte, como supe
rintendente das finanças, 
com bateu duram ente os gas
tos excessivos. N o ano em 
que foi escolhido por C a ta
rina de Médici para ocupar

o cargo de Chanceler da 
F rança (1560), revogou o 
edito de Rom orantin , que 
pretendia estabelecer a Inqui
sição no país. A pesar da 
constante oposição do P arla 
mento francês a sua política 
de tolerância religiosa, con
seguiu a prom ulgação de di
versos editos nesse sentido. 
M as foi-lhe impossível evitar 
a guerra civil de 1562. Em 
1567, perdeu o prestígio que 
desfrutava junto  à Rainha 
C atarina e foi obrigado a 
abandonar a vida política. 
Em bora fosse católico, tam 
bém sofreu as perseguições 
feitas aos protestantes, em 
conseqüência de sua atitude 
política contra tais excessos. 
Entre suas obras políticas, 
destaca-se a “M em ória E n 
dereçada a Carlos IX  e a 
C atarina de M édici sobre a 
Necessidade de C olocar um 
Fim  à G uerra  C ivil, ou: A 
F inalidade da G uerra  e da 
Paz” (1570).

Lhote (André)

Pintor francês (B ordéus, 
1885 —  Paris, 1962). Inicial
m ente em penhado na escul
tura, passou em seguida a 
dedicar-se à p intura, que o 
to rnaria  famoso. Em  1908 
estabeleceu-se em P aris, onde, 
dois anos depois, apresentou 
sua prim eira exposição indi
vidual na G aleria D ruet. 
Nessa fase parece ter sido 
conquistado pelo Fauvism o 
(“ M ulheres ao Redor de 
um a M esa” , 1910), m as por 
sua adm iração por Cézanne 
iria encam inhar-se para o 
Cubismo, que j á  se revela 
em “A V iúva” (1910) e se 
acentua em “Escala” (1912). 
Q uadros como “R ugby” 
(1917) e “O M oinho de C a
fé” (1917) exemplificam seu 
método: apresentam  geome
tricam ente as figuras e os 
objetos, com clara articula
ção dos planos através do 
contorno ou da cor. Lhote 
aplicaria as mesmas concep
ções nas grandes decorações 
do “Pavillon du G az” . A briu 
um a academ ia de p in tura e 
tam bém  foi crítico de arte 
na “Nouvelle Revue Fran- 
çaise” . Além de pintor, foi 
excelente teórico de artes 
plásticas, deixando diversas 
obras, como “T ratado  da 
Paisagem ” (1939) e “T ratado 
da F igura” (1950), que se 
to rnaram  clássicas.

Liais (Emmanuel)

A strônom o e geógrafo fran 
cês (Cherbourg, 1826 —  id., 
1900). T rabalhou na seção 
de m eteorologia do O bserva
tório  Im perial de Paris, onde

ingressou em 1854. E laborou 
as “ cartes m uettes de F ran- 
ce” (m apas m udos da F ra n 
ça), indicando a direção dos 
ventos dom inantes. P ara  ob
servar um eclipse total do 
Sol, em 1858 viajou para o 
Rio de Janeiro. N o Brasil, 
desenvolveu pesquisas geo
gráficas, cujas conclusões 
reuniu nas obras: “O Espaço 
Celeste e a N atureza T ro 
pical” , “H idrografia do Alto 
São Francisco e do Rio das 
V elhas” (am bas doadas ao 
Instituto H istórico e G eo
gráfico Brasileiro), “Explo
rações C ientíficas do Brasil” 
e “Climas, Geologia, Fauna 
e G eografia Botânica do 
Brasil” . Foi d iretor do O bser
vatório A stronôm ico do Rio 
de Janeiro (1871) e publicou 
“Anais do O bservatório Im 
perial do Rio de Janeiro” .

Lichtenberg 
(Georg Christoph)

Escritor alem ão (perto de 
D arm stadt, 1742 —  G ottin
gen, 1799). Filho de eclesiás
tico, estudou na Universidade 
de Gõttingen, onde passou a 
lecionar física a partir de! 
1769. Em 1774, tornou-se 
m em bro da Sociedade' de 
Ciências de Gõttingen. N o 
entanto, sobressaiu-se na lite
ra tu ra  e, como crítico de 
arte, no trabalho “Explica
ção D etalhada das G ravuras 
de H ogarth” (1794). Foi con
siderado por N ietzsche um  
dos m aiores prosadores da 
língua alemã. Descreveu as 
apresentações do ator inglês 
G arrick  (principalm ente no 
papel de H am let), revelando 
um a notável interpretação 
para  o desem penho do artis
ta. Em  seus “A forism os” 
(1800), discute problem as 
profundos, m as com  profun
do e espirituoso a sarcasmo. 
H ipocondríaco crônico, pas
sou o fim de sua vida entre 
terríveis sofrim entos imagi
nários. Foi tam bém  físico, 
devendo-se a ele a descober
ta das figuras elétricas que 
levam seu nome.

Lewin, Kurt 
Lichtenberg, 
Christoph



Liciniano (Valério Licínio)
Im perador rom ano (Ilíria, 
250 — Tessalônica, 325). 
Filho de camponeses, ingres
sou no Exército, onde travou 
relações com G alério (César, 
desde 305). N om eado Augus
to, Liciniano tom ou posse da 
Prefeitura  d a  Itá lia  em 307. 
Depois da m orte de Galério 
(311), partilhou com Maxi- 
m ino o governo das prov ín
cias da Ásia, ficando com os 
Balcãs. Casou-se com C ons
tância, irm ã de C onstantino
— im perador do Ocidente — 
ao qual se aliou na C onfe
rência de M ilão (313). Ser
vindo-se do prestígio adqui
rido com essa aliança, lutou 
e derro tou  M aximino, para 
apossar-se de todo o Oriente 
rom ano (313). N o  ano se
guinte, já  pretendia estender 
seu dom ínio a todo o im pé
rio, e para isso lutou com 
Constantino. N ão conseguiu 
o intento e, no ano seguinte, 
reconciliou-se com o im pe
rador até 324, quando reco
m eçaram  os combates. D er
rotado, Liciniano exilou-se na 
Tessalônica. Em  325, um a 
conspiração contra  C onstan
tino custou-lhe a vida: foi 
decapitado.

Liebermann (Max)
Pintor alemão (Berlim, 1847
—  id., 1935). E studou em 
Berlim, W eim ar, Paris e 
Barbizon. A  seguir, fixou-se 
em M unique para, em 1884, 
transferir-se para  Berlim, 
onde m oraria até o fim da 
vida. Seu trabalho é consi
derado a prim eira abertura 
alem ã em relação à influên
cia das grandes correntes da 
p in tu ra européia —  do N a
turalism o ao Impressionismo. 
P or causa de “As Depena- 
doras de G ansos” (1872), sua 
prim eira grande tela, foi 
acusado de “apóstolo da 
feiúra” . As tem poradas 
anuais na H olanda, durante 
a prim avera, transparecem  
em sua pintura, na atm os
fera cheia de força e lum i
nosidade, sem elhante à utili
zada por F ranz Hals. D u 
ran te  a perm anência em 
Paris (1873), reconheceu a 
im portância dos im pressio
nistas, mas foi som ente após 
1890 que descobriu M anet e 
sofreu sua influência. A des
coberta de Degas, mais ta r
de, reflete-se em pinturas de 
caráter m ais dinâmico. E, 
nos últim os anos de sua vida, 
seu trabalho se to rna mais 
elaborado e m ais refinado. 
L ieberm ann foi um  líder da 
escola im pressionista alemã. 
Dedicou-se exclusivamente 
ao estudo da luz e a re tra tar 
a vida dos pobres.

Liebig (Barão Justus von)

Quím ico alemão (D arm stadt, 
1803 —  M unique, 1873). Es
tudou farm acologia, mas re
solveu dedicar-se à química. 
Cursou a U niversidade de 
Bonn, transferindo-se depois 
para a de Erlanger, onde 
doutorou-se em 1822. Passou 
depois dois anos em Paris, 
onde m anteve contato com 
J. L. Gay-Lussac. D e volta 
à A lem anha, foi nom eado 
professor em Giessen (1825), 
graças à influência de H um - 
boldt. Nessa pequena univer
sidade, m ontou um a escola 
de quím ica baseada em ins
trução de laboratório . Em 
seu prim eiro trabalho im por
tante (1826), confirm ou que 
o çianato de p ra ta  e o ful- 
m inato tinham  a m esma 
análise elem entar. Em  1830, 
inventou um tubo de com 
bustão para  determ inar o 
carbono e o hidrogênio. Em 
1832, com F. W õhler, desco
briu o radical do benzeno, 
lançando o conceito de qu í
mica dos radicais compostos. 
A  partir de 1838, iriteressou- 
se pela análise quím ica de 
animais e plantas. Rejeitou 
a teoria que afirm ava que o 
hum o supria as plantas de 
alimento, dem onstrando que 
elas assimilavam gás carbô
nico, água e am ónia do ar 
e do solo. D efendia o uso 
de fertilizantes m inerais para 
com plem entar a alim entação 
das plantas.

Liebknecht (Karl)
Político alemão (Leipzig, 
1871 —  Berlim, 1919). F ilho 
de W ilhelm  Liebknecht, foi 
deputado social dem ocrata 
na C âm ara prussiana, em
1909, e no Reichstag, em 
1912. Adversário implacável 
da Prim eira G uerra M undial, 
foi excluído do Parlam ento  
em janeiro de 1916. M as, a 
1.° de maio do mesmo ano, 
já  organizava, em Berlim, 
um a m anifestação pública

contra a guerra. A inda em
1916, fundou a liga de Es- 
pártaco  —  que pregava a 
resistência ativa contra a 
guerra e se tornaria  o núcleo 
do futuro  Partido  Com unista 
alemão. Preso, de 1916 até
1918, organizou a seguir, jun 
tam ente com Rosa Luxem 
burgo, a insurreição com u
nista de 1919 em Berlim. D e
tido, foi executado antes de 
chegar à prisão.

Liebknecht (Wilhelm)

Político alemão (Giessen, 
1826 —  Charlottem burg, 
1900). Partic ipou da revolu
ção de Baden (1848), com 
o grupo que visava a esta
belecer um a R epública de
m ocrática naquele Estado ale
mão. Sufocada a rebelião, 
refugiou-se na Suíça, onde 
conheceu Giuseppe Mazzini. 
Partiu  depois para Londres, 
onde viveu, durante dez anos, 
em estreita amizade com 
K arl M arx. Em  1862, voltou 
à A lem anha, onde ajudou a 
criar a Internacional com u
nista. Com  Ferdinand Bebei, 
criou em Eisenrach o P arti
do Social D em ocrata. In te
ressado pelo problem a da 
unidade do m ovim ento ope
rário, lutou pela união com 
a Associação G eral dos T ra
balhadores Alemães, de F er
dinand Lassalle, o que con
seguiu num  congresso em 
G otha (1875). D eputado no 
Reichstag (1874-1900) e chefe 
do socialismo alemão, foi 
detido e preso inúm eras ve
zes. A  partir de 1890, foi 
tam bém  redator-chefe do jo r
nal do Partido  Social D e
m ocrata, o “V orw arts” .

Lieu Pang

Im perador chinês (? — 
T ch’ang-ngan, 195 a.C.). 
Cam ponês da atual província 
de Kiang-su, abandonou a 
vida ru ral para tornar-se ofi
cial da polícia. A proveitan
do-se da decadência do Im 
pério T s’in, reuniu um ban
do arm ado, conquistou um 
feudo no Kiang-sú e esten
deu seu poderio sobre o 
Cen-si (207 a.C.), venceu 
outro chefe de bando, Hiong- 
Yu, e conquistou o poder 
em 202 a.C., fundando um a 
nova dinastia (Han). Para 
com pensar seus partidários, 
teve de recriar o feudalismo, 
mas esforçou-se em reduzi-lo 
a um a simples nobreza de 
corte. L utou contra os 
H iong-nu e os venceu. N o 
poder, m anteve suas m anei
ras simples de cam ponês e 
foi um dos im peradores mais 
populares de toda a história 
chinesa.



Liliencron (Detlev, 
barão Von)

Escritor alemão (Kiel, 1844
—  Alt-Rahlsted, 1909). Ser
viu o Exército prussiano, che
gando ao posto de tenente. 
Lutou na cam panha contra 
a Áustria, em 1866, e na 
guerra franco-prussiana, em 
1870. Aos trin ta  anos aban
donou o Exército e foi para 
os Estados Unidos, em bus
ca de fortuna. Nesse país 
exerceu um a série de ativi
dades (professor de línguas, 
pianista, pintor de paredes), 
até conseguir dinheiro para 
retornar à E uropa (1877). 
Foi funcionário do governo 
na pequena cidade de Schles- 
wig e, em 1883, escreveu sua 
prim eira obra, “Cavalgada de 
um Assistente de C am po”. 
Em 1885, abandonou o em
prego e fixou-se em M uni
que, onde escreveu “Poesias”
(1889), “O Passageiro da 
C harneca e O utras Poesias”
(1890) e “N ovas Poesias” 
(1893). Escreveu tam bém  inú
meras cartas, publicadas co
mo “N otícias de G uerra” 
(1893). Em 1909, recebeu o 
título “honoris causa” pela 
Universidade de Kiel. Reuniu 
suas últim as poesias no vo
lume “B oa-N oite” (1909). 
Com pletam  sua obra alguns 
contos, rom ances e dram as.

Lima (Jorge Mateus de)
Poeta e médico brasileiro 

(União dos Palm ares, AL, 
1893 —  Rio de Janeiro, GB, 
1953). D irigiu, no Colégio 
dos M aristas, “O C orifeu” , 
jo rnal onde publicou os pri
meiros poemas. Aos catorze 
anos escreveu o soneto “O 
A cendedor <íe L am pião” , pu
blicado, com sucesso, em
1910. Em  1911, deixou a F a 
culdade de M edicina de Sal
vador e partiu  para o Rio, 
onde se form ou. Ao retornar 
a A lagoas (M aceió), dedicou- 
se à m edicina e ao ensino. 
Foi professor de higiene es
colar e de história natural e, 
mais tarde, d iretor da Escola 
N orm al, do Liceu Alagoano, 
da Instrução Pública e da 
•Saúde Pública. Em 1925, 
aderiu ao M odernism o, lan
çando o poem a “O M undo 
do M enino Im possível” . As 
poesias que escreveu nessa 
época foram  reunidas em 
“Poem as”, publicados em 
1927. D ata do mesmo ano a 
edição de “N ovos Poem as” , 
“ Salomão e as M ulheres” e 
“Dois Ensaios” (cujo tem a é 
o M odernism o no Brasil). Em
1930, voltou ao Rio, como 
professor de literatura da 
U niversidade do D istrito  F e
deral e da  Faculdade de F i
losofia da Universidade do

Brasil. Em 1934, escreveu “O 
A njo” , rom ance surrealista. 
Publicou ainda “C alunga”
(1935), “A  M ulher O bscura” 
(1939) e “ G uerra D entro  do 
Beco” (1950). Em 1946, foi 
eleito vereador pela União 
D em ocrática N acional e, 
dois anos depois, presidente 
da C âm ara de Vereadores. 
Suas tendências místicas, pre
sentes em toda obra, evoluí
ram, em 1935, para  o cato
licismo. Foi esse simbolismo 
religioso que se refletiu em 
“O Tem po e a E tern idade” e 
“A Túnica Inconsútil” (1935). 
Publicou em 1952 sua obra 
poética m ais im portante, “ In
venção de O rfeu” .

V. L im a Barreto, Enciclopé
dia Abril (vol. V II).

Político e m ilitar brasileiro 
(Rio de Janeiro, GB, 1785
—  id., 1853). Foi nom eado 
coronel em 1823 e, no ano 
seguinte, já  como brigadeiro, 
com andou o Exército Coope- 
rador da Boa Ordem, que 
abafou a revolta da C onfe
deração do Equador. A 12 de 
setem bro de 1824, ocupou a 
capital de Pernam buco. In te
grou a seguir a com issão mi
litar organizada para julgar 
os envolvidos na C onfedera
ção. Em 1825, foi eleito 
m em bro da Im perial C âm ara 
e, três anos depois, nom eado 
governador das arm as da 
província de São Paulo. De 
1829 a 1830 exerceu o co
m ando interino das arm as no 
Rio de Janeiro. Q uando dom  
Pedro  I abdicou, em 1831, 
foi escolhido para a regência 
provisória e, a 17 de junho, 
eleito para  a regência perm a
nente (juntam ente com Bráu- 
lio M uniz e José da Costa 
C arvalho). Em 1837, elegeu- 
se senador pela província do

Rio de Janeiro. Em 1841, foi 
hom enageado por dom  Pedro
II com o títu lo  de Barão da 
B arra G rande. Seu filho, Luís 
Alves de Lima, tam bém  se
ria agraciado pelo im perador, 
com o título de D uque de 
Caxias.

Lincoln (Abraão)

V. Lincoln, Enciclopédia 
A bril (vol. V II).

Linder (Gabriel Lervielle, 
dito Max)

A tor e produtor francês 
(Saint-Louvès, 1883 —  Paris,
1925). Iniciou carreira em 
1904, no “vaudeville” de P a 
ris. N o ano, seguinte, foi 
apresentado a um diretor da 
P athé (com panhia cinem ato
gráfica), que o convidou a 
desem penhar alguns papéis. 
M as sua grande oportunida
de só surgiu em 1907, quan
do substituiu A ndré Deed em 
“Estréia de um P atinador” 
(“D ébut d ’un P atineu r”), fa
zendo o gênero “dandy”, que 
adotaria definitivamente. L in
der introduz o cômico ele
gante, requintado, am bienta
do em ricos apartam entos, 
recorrendo a elementos —  
convencionais —  de psicolo
gia. Com ele a comédia se 
afastaria da farsa para apro
ximar-se do “vaudeville” . O 
êxito do filme levou a p ro 
du tora a incluí-lo em todas 
as program ações. A consa
gração m áxim a veio em 1913, 
quando assinou um dos m aio
res contratos da época: 
50 000 francos-ouro, durante 
três anos. D epois disso, to r
nou-se produtor, vendendo as 
películas à Pathé. Alguns de 
seus filmes (produziu cerca 
de trezentos) pareciam  for
m ar um todo contínuo: “M ax 
P rocu ra  um a N oiva” , “M ax 
Perde um Rico C asam ento” , 
“ M ax N ão se C asará” , etc. 
T inham  um a técnica rudi
m entar e eram  construídos 
sobre um a ou várias “gags” , 
que evidenciavam a im agina
ção cômica de Linder. C har
les C haplin chegou a afirm ar

Lima Barreto (Afonso 
Henrique de)

Lima e Silva 
(Francisco de)

Liciniano, Valério 
Licínio —  
Linder, Gabriel 
Lervielle, dito Max



que seu m estre é Linder. A 
figura de “gentlem an” vaga
bundo de C ariitos tem  afini
dade com o “dandy” de L in
der. Passou algum tem po nos 
Estados U nidos, onde, em 
1921, fez três filmes: “Sete 
Anos de A zar” , “O Estreito 

.M osqueteiro” e “Seja M inha 
Esposa” . D e volta à Europa, 
produziu “ Socorro!” e o “Rei 
do C irco” . Em  1925 casou-se 
com um a jovem  de dezessete 
anos; em outubro  desse ano, 
foram  encontrados m ortos no 
apartam ento  em que viviam.

Lineu (Carl von)

V. Lineu, Enciclopédia Abril 
(vol. V II).

Linhares (José)

M agistrado e político brasi
leiro (Baturité, CE, 1886 — 
Caxam bu, M G , 1957). F o r
mou-se na Faculdade de D i
reito de São Paulo, em 1908. 
Cinco anos depois, tornou-se 
pretor crim inal no Rio de Ja 
neiro. Foi ainda juiz de di
reito (1928), desem bargador
(1931) e m inistro do Supre
mo Tribunal Federal (1937). 
O cupou a vice-presidência do 
T ribunal de 1940 a 1945, ano 
em que assumiu a presidên
cia. Com  a deposição de Ge- 
túlio V argas (29 de agosto 
de 1945), assumiu as funções 
de presidente interino do 
Brasil. D eterm inou a- realiza
ção das eleições para a pre
sidência da R epública (já 
m arcadas por V argas) e para 
a nova Assembléia N acional 
Constituinte. A 31 de janeiro 
de 1946, tom ou posse o p re
sidente eleito, G eneral Euri- 
co G aspar D utra. José Li
nhares voltou ao Supremo 
Tribunal Federal; foi nom ea
do presidente dele por três 
anos e reeleito em 1951 e
1954.

Linhares (Rodrigo de Souza 
Coutinho Teixeira de 

Andrade Barbosa, 
conde de)

Estadista português (C ha

ves, Portugal, 1745 —  Rio 
de Janeiro, 1812). Form ado 
em D ireito pela U niversida
de de C oim bra, ingressou na 
carreira diplom ática. N om ea
do m inistro plenipotenciário 
em Turim , perm aneceu nes
sa cidade até 1795. N o ano 
seguinte, ocupou a pasta da 
M arinha e U ltram ar, crian
do o corpo de engenheiros 
construtores navais e a jun ta  
da Fazenda da M arinha. 
A com panhou a transferência 
da corte portuguesa para  o 
Brasil (1808), onde exerceu 
as funções de ministro da 
G uerra  e dos Negócios Es
trangeiros. T raçou as diretri
zes da  política portuguesa, 
no período im ediatam ente 
posterior ao desem barque da 
fam ília real. Foi responsável 
pelas medidas que redunda
ram  na criação da Academ ia 
M ilitar e da fábrica de pól
vora,* e na m odernização e 
am pliação do arsenal de 
guerra dos quartéis. A poian
do a política de dom  João
VI, que objetivava o desen
volvim ento da  colônia, criou 
um a fundição de ferro em 
Sorocaba, im portando da 
E uropa técnicos em siderur
gia. Estabeleceu tam bém  as 
condições de com ércio entre 
a Inglaterra e o Brasil, nas 
negociações para a abertura 
dos portos. Em preendeu a 
cam panha que term inou com 
a tom ada da G uiana F rance
sa (1809) e sua conseqüente 
incorporação às possessões 
portuguesas (em 1817, a re
gião foi restituída à França). 
O conde de L inhares deixou 
para a Real Academ ia de 
Lisboa a dissertação “M em ó
ria sobre a V erdadeira In 
fluência das M inas de M e
tais Preciosos na Independên
cia das Nações, Especialm en
te na P ortuguesa” .

Lins (Álvaro)

Ensaísta, crítico e jornalista 
brasileiro (C aruaru, PE, 1912
—  Rio de Janeiro, GB, 1970). 
Cursou a Faculdade de D i
reito da Universidade de R e
cife. Aos vinte anos, como 
representante do D iretório  
A cadêmico, apresentou seu 
prim eiro ensaio literário: “A 
Universidade como Escola 
de Hom ens Públicos” . F o r
mou-se em 1935 e advogou 
um a única vez, para  defen
der um amigo. Em  1934, 
acum ulava as funções de se
cretário do governo de P er
nam buco e de diretor do 
jornal “D iário  da M anhã” . 
Foi eleito deputado federal 
em 1937 m as retirou-se da 
vida política no mesmo ano, 
diante da im plantação do 
Estado Novo. Em 1939, p u 
blicou “H istória L iterária de

Eça de Q ueirós” . Em 1940, 
m udou-se p ara  o Rio, pas
sando a escrever para  o 
“Correio da M anhã” . (Suas 
críticas de 1941 a 1963 fo
ram  reunidas em sete volu
mes, com o títu lo  “Jornal da 
C rítica” .) De 1946 a 1952, 
foi sucessivamente delegado, 
secretário e vice-presidente 
do 1BECC (órgão cultural da 
U nesco .no  Brasil). Em  1951, 
obteve a cátedra de literatura 
no Colégio Pedro II, com a 
tese “A T écnica do R om an
ce em M areei P roust” . De 
1952 até 1954, foi professor 
de estudos brasileiros na 
Universidade de Lisboa. Ao 
voltar ao Brasil, reassum iu a 
cátedra no Pedro  II. Em
1955, foi cham ado à chefia 
da Casa Civil do Presidente 
Kubitschek. N o ano seguin
te, era em baixador do Brasil 
em Portugal. Em  1955, foi 
eleito m em bro da Academia 
Brasileira de Letras. E ntre 
suas obras situam-se “A Poe
sia e Personalidade de Ante- 
ro de Q uental” (1942), “N o 
tas de um  D iário de C rítica” 
(vol. I , 1943), “Rio B ranco” 
(1945), “M issão em P ortu 
gal” (1960), “A G lória de 
César e o Punhal de B rutus” 
(1962), “L iteratura e Vida 
L iterária” (1963), “Os M or
tos de Sobrecasaca” (1963) 
e “O Relógio e o Q uadran
te” (1964).

Lins do Rego (José)

Escritor brasileiro (Pilar, PB, 
1901 —  Rio de Janeiro, GB, 
1957). M atriculou-se na F a 
culdade de D ireito de Recife, 
em 1918. Em 1923, conheceu 
G ilberto Freire, que o iniciou 
na litera tu ra  inglesa, influen
ciando-o grandem ente. Exer
ceu o cargo de prom otor pú
blico em M anhuaçu (M inas 
Gerais), m udando-se em 1926 
para Maceió, onde escreveu 
crônicas literárias para  o jo r
nal de Alagoas. Em 1935, 
partiu  para  o Rio de Janeiro, 
como "fiscal do Im posto de 
Consum o. V iajou para a Ar-



m

gentina e o Uruguai, a servi
ço do Itam araty  (1944). N o 
período de 1950 a 1955, 
entre algumas viagens à 
Europa, publicou: “Bota de 
Sete Léguas” (1951) e “H o
mens, Seres e Coisas” (1952). 
Em  1953, lançou seu últim o 
rom ance, “ Cangaceiros” . E m 
bora m em bro da A cademia 
Brasileira de Letras, escan
dalizo u-a (em 19,56) ao p ro 
nunciar um discurso conside
rado, no m ínimo, anti-acadê
mico. Lins do Rego é um 
dos mais típicos representan
tes do “rom ance nordestino” . 
Sua obra reflete um profun
do apego à região onde nas
ceu e a seus problem as so
ciais. T ransportou  para seus 
rom ances as experiências da 
infância e da juventude 
(“M enino de Engenho” e 
todo seu ciclo de cana-de- 
açúcar). Os cantores cegos 
das feiras nordestinas, os 
dram as, tristezas e amores 
do sertão estão intim am ente 
vinculados à sua obra. N ela 
docum enta ainda a tirania 
dos coronéis, a luta entre o 
progresso da industrialização 
e o primitivismo feudal, o 
fanatism o popular, os bando
leiros e sua form a de fazer 
justiça, e a mesquinhez d.os 
políticos. Além disso, ele 
enfoca as belezas naturais: 
caatingas, engenhos, p lan ta
ções, junto  com os aspectos 
hum anos e sociais da vida 
rural nordestina. Alguns crí
ticos dividem sua obra em 
três fases: ciclo da cana-de- 
açúcar, com “ M enino de E n
genho” (1932), “D oidinho”
(1934), “Bangüê” (1934), 
“M oleque R icardo” (1935), 
“ Fogo M orto” (1943); ciclo 
do lirismo erótico: “P ureza”
(1937), “Á gua M ãe” (1941), 
“Riacho D oce” (1939), “Eu- 
rídice” (1947); e o ciclo dos 
beatos e cangaceiros: “Pedra 
Bonita” (1938), “Cangacei
ros” .

Linton (Ralph)

A ntropólogo norte-am ericano 
(Filadélfia, 1893 — New 
Haven, 1953). D e origem 
quacre, estudou no colégio 
Swarthm ore, participando, 
nesse período, de expedições 
arqueológicas no Novo Mé- 
xicò, Colorado e G uatem ala. 
F reqüentou a Universidade 
da Pensilvânia e, após servir 
o Exército durante a P rim ei
ra* G uerra  M undial, cursou a 
Universidade de Colúm bia. 
D outorou-se na Universidade 
de H arvard, em 1925. D u ran 
te esses anos de estudo, con
tinuou as pesquisas arqueo
lógicas, em N ovo México, 
Ohio, Colorado e ilhas M ar
quesas. E ntre  1922 e 1928, 
ligou-se ao m useu de H istó

ria N atural de Chicago, en
viando, em 1926, um a exper 
dição a M adagascar (R epú
blica M algaxe). Com  os da
dos conseguidos, elaborou seu 
trabalho etnográfico mais im 
portante, publicado em 1933, 
“Os Tanala, um a Tribo das 
Colinas de M adagascar” . Foi 
professor na Universidade de 
W isconsin (1928/37); na U ni
versidade de Colúm bia (1937/ 
46); e na Universidade de 
Yale (1946/53). Em 1946, 
tornou-se presidente da A m e
rican A nthropological A sso
ciation. Foi m em bro da A ca
demia N acional de Ciências. 
Sua obra mais significativa 
foi publicada em 1936: “O 
H om em ”. Nela, ele estrutura, 
num a vasta síntese, as teo
rias antropológicas, socioló
gicas e psicológicas sobre a 
natureza da cultura hum ana. 
São tam bém  im portantes “O 
Substrato C ultural da Perso
nalidade” , de 1945, e “A 
Á rvore da C u ltu ra” , lançado 
em 1955.

Li Po (ou Li T’ao Po)

Poeta chinês (Tchang-ming, 
Szetchuan, 701 —  Tang- 
T ’ou, 762).' Aos vinte anos, 
decidiu-se por um a vida boê
mia, que abandonou, depois 
de seis ou sete anos, para fi
xar-se em Yuen M eng, onde 
se casou. Encontrou no tauís- 
mo e na alquim ia (tauísta) 
os refúgios adequados à sua 
aguçada sensibilidade pela 
natureza. Com  cerca de 35 
anos, interessou-se pela polí
tica, m as retom ou pouco de
pois seu am or pelo vinho, in
diferente a preconceitos so
ciais ou honrarias. Em  742, 
graças ao amigo W ou 
T ch’ong, monge tau ísta  que 
gozava dos favores do Im pe
rador Hiuan-Tsong, foi adm i
tido como alto funcionário 
da corte. M as seu espírito de 
peregrino acabou por afas
tá-lo. Percorreu  as províncias 
do norte, sul e leste da C hi
na, tornando-se amigo de 
Tu-Fu, outro grande poeta 
lírico. Quando irrom peu a 
rebelião de Ngan-Lou-Chan, 
quis servir o im perador que

o protegera, mas, achando- 
se im potente e desorientado, 
retirou-se para  os m ontes sa
grados Lou. N ão se sabe por 
que abandonou o retiro  para 
unir-se à facção rebelde do 
P ríncipe Yong. Com a der
ro ta  deste, foi preso por tra i
ção, m as acabou obtendo a 
clemência do im perador. D e
pois de peram bular durante 
cinco anos, instalou-se em 
Tang T ’ou na casa de um 
amigo. Foi um m estre do es
tilo K o Lu (poesia oficial, 
adaptada às circunstâncias da 
vida na corte). Pouco à von
tade, no entanto, com esse 
tipo de poem a sujeito a re
gras estritas, preferiu o Yao 
Fu, gênero que reúne peças 
literárias que podem  ser m u
sicadas. Renovou-o pela li
berdade de expressão e pelo 
emprego da linguagem popu
lar. A  poesia de Li Po —  
tida como um a das mais re
presentativas na literatura 
chinesa —  ritm a a natureza, 
em sua autenticidade e sim
plicidade. M as seu espírito 
é livre como sua vida: am a
va vagabundear para  “ fora 
do universo, na imensidade 
do céu, para além das nu
vens”. Alguns dos últimos 
poeipas, todos eles im pregna
dos de tristeza, foram  musi
cados por G. M ahler, em 
“C ântico da T erra” .

Lippi (Fra Filippo)

P intor italiano (Florença, 
1406 —  Espoleto, 1469). Aos 
oito anos, entrou para  o con- 
v en ti dos carm elitas em Flq- 
rença, onde se ordenou em 
1421| Tornou-se pin tor sob 
influêntias de M asaccio e 
F ra  Angélico. Em  1434, pin
tou “P ala Trivulzio” (em Pá- 
dua). Partiu  depois para F lo
rença, onde produziu “M a
dona C ercada de Anjos e 
Santos” (1437), “A nunciaçãq” 
e “C oroação da Virgem ” 
(1442/47). Nessa cidade, to r
nou-se o pintor favorito de 
Cosme de Mediei. Em 1452, 
com eçou os afrescos de San
to Estêvão, na catedral de 
P ra tò , que só term inaria do
ze anos mais tarde. Q uando 
capelão do convento de San
ta  M argarida (1456), apaixo
nou-se por Lucrécia Buti, 
com quem teve um  filho, o 
futuro pintor F ilippino L ip
pi. Em  1457, os Mediei en-* 
com endaram -lhe um  tríptico 
para presentear o rei de N á
poles. Até 1466, quando se 
encontrou com o filho para 
decorar a abside da catedral 
de Espoleto (com a “C oroa
ção da V irgem ”) pintou vá
rias “N atividades” —  a do 
convento de A nalena e a da 
capela do Palácio M ediei fi
caram  famosas. Foi conside-
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rado o único pintor que, em 
sua época, se preocupou mais 
com a cor que com o dese
nho. E ncarava o quadro co
mo um  lugar destinado a 
receber objetos agradáveis e 
personagens de gestos vivos.

Lipps (Theodor)

Psicólogo e filósofo alemão 
(W allhaben, 1851 —  M uni
que, 1914). O cupou o cargo 
de livre-docente (1877/84) e 
de professor extraordinário  
(1884/90) na Universidade 
de Bonn. Foi professor titu 
lar em Breslau (atual W ro- 
claw), de 1890 a 1894 e, de
pois, em M unique. Conside
rou a psicologia como a ciên
cia filosófica fundam ental, 
tendo por objeto a experiên
cia interna. Suas teorias es
tabelecem  que a consciência 
depende da interação entre 
as experiências passadas (ar
m azenadas pelo inconsciente) 
e as percepções imediatas. As 
sensações de prazer (ou des
prazer) resultariam  de um a 
com binação harm oniosa (ou 
conflitante) entre as duas 
classes de experiências. A 
psicologia, investigando re
trospectivam ente a realidade 
consciente, forneceria o fun
dam ento objetivo da filoso
fia. N a teoria do “eu real” 
(no sentido m etafísico), tra 
tou o problem a da unidade 
do “ eu” . A teoria da empa- 
tia (“E infülung”), segundo a 
qual o indivíduo hum ano 
realiza apreciações de outros 
seres ou objetos m ediante 
sua projeção sim patética ne
les, constitui a mais signifi
cativa contribuição de Lipps 
para a filosofia e psicologia. 
N a “A sthetik” (“Estética”), 
1903/06, postu la que toda 
avaliação artística depende 
de um a autoprojeção seme
lhante. Fundou o Instituto 
Psicológico, em M unique. O 
psicologismo de Lipps tem 
sido freqüentem ente contra
posto à ^fenomenologia de 
Husserl, de quem todavia re
cebeu algum as influências. 
E ntre suas obras, estão: 
“ G rundtatsachen des Seelen- 
lebens” (“Fatos Capitais da 
Vida P síquica” , 1883); “Psy- 
chologische Studien” (“E stu 
dos de Psicologia” , 1885); 
“R aum asthetik” (“Estética do 
E spaço”, 1893/97).

Lisboa (João Francisco)

Jornalista e historiador b ra 
sileiro (Pirapem a, M A, 1812
—  Lisboa, 1863). Filho de 
lavradores, viu-se obrigado a 
trabalhar para  custear os es
tudos em São Luís. Foi nes
sa cidade que se iniciou nõ 
jornalism o. Em  1834, foi elei
to deputado para a Assem

bléia Legislativa da prov ín
cia; ocupou depois o cargo 
de secretário do governo, 
abandonando-o para voltar à 
vida jornalística. D ocum en
tou o Brasil colonial, sua po 
lítica, usos e costumes, num a 
série de fascículos (“Jornal 
de T im on”). Escreveu sobre 
a Balaiada, um  dos movi
m entos da  H istória do B ra
sil. Em 1855, foi para  o 
Rio de Janeiro convidado a 
substituir Gonçalves D ias na 
comissão analisadora dos a r
quivos portugueses, que sele
cionava docum entos para  a 
H istória do Brasil. A  partir 
de 1856, trabalhou na E uro 
pa, fixando-se em Lisboa 
(onde term inou a série “Jo r
nal de T im on” e continuou 
colhendo dados para a H is
tória do M aranhão). U m  ano 
após sua m orte, foram  pu
blicadas suas “Obras C om 
pletas” , incluindo a “Vida do 
Padre A ntônio V ieira” .

Lísias

O rador grego (Atenas, 440 
a.C. —  id., 380 a.C.). Filho 
de um com erciante de arm as 
de Siracusa, partiu  aos quin
ze anos para T úrio (Sicília), 
a fim de estudar retórica. 
Em  412 a.C., após o fracas
so da expedição ateniense 
contra Siracusa, voltou a 
Atenas, governada pelos 
T rin ta T iranos. Com o ele e 
sua fam ília eram  considera
dos estrangeiros (metecos), 
tiveram  a fortuna confisca
da; seu irmão, Polem arco, foi 
preso e executado (404 a.C.). 
L ísias refugiou-se em Méga- 
ra, *e só retornou a A tenas 
com a queda dos T rin ta T i
ranos (403 a.C.). Tornou-se 
conhecido pelos discursos 
contra o político Eratóstenes, 
que apontava como principal 
responsável pela m orte do

Lisímaco

G eneral m acedônio (Pella, c. 
361 a.C. —  C uropédion, F ri
gia, 281 a.C.). Pertencia ao 
séquito real durante a expan
são de Alexandre, o G rande, 
na Pérsia. Com  a rnorte^ do 
rei, as satrapias da Babilônia 
foram  divididas, cabendo a 
T rácia a Lisímaco. Em  316 
a.C., uniu-se a Cassandro 
(rei da M acedônia) e a Se- 
leuco (rei da Babilônia), con
tra  A ntígono I (rei da Lígia 
e Frigia). Só conseguiu des
troná-lo em 301 a.C., na b a
talha de Ipsos. A vitória per
mitiu a Lisím aco am pliar 
seus dom ínios da Bitínia e 
algumas províncias da Ásia 
M enor O cidental. A liado a 
P irro, rei de Épiro, expulsou 
Dem étrio da M acedônia (288

a.C.). Casou-se (pela terceira 
vez) com a filha de Ptolo- 
meu 1 Soter (rei do Egito). 
Q uerendo garantir o trono 
para seus filhos, essa mulher, 
instigou Lisím aco a m atar 
A gatocles (seu filho mais ve
lho), sob pretexto de conspi
rar com Seleuco contra o 
reino (284 a.C.). A viúva de 
Agatocles refugiou-se na cor
te de Seleuco. Este aprovei
tou o descontentam ento rei
nante na T rácia  para decla
rar guerra. Lisím aco m orreu 
durante a luta.

Lisipo

Escultor grego (meados do 
século IV a.C.). É conside
rado o últim o dos grandes 
artistas da época clássica 
grega. Reagiu contra os prin
cípios da  plástica praxitelia- 
na, contra a indolência e 
displicência das formas. Sua 
obra é dom inada por figuras 
atléticas, de corpos fortes e 
vigorosos (liderou a escola 
atlética do Peloponeso). O 
dinamismo de suas estátuas 
é acentuado pela leveza da 
m usculatura e pela finura 
das articulações —  elas pa
recem evoluir e m ovim entar- 
se no espaço. Foi o escultor 
preferido de Alexandre da 
M acedônia, de quem fez as 
m elhores representações.

Lissitzki

V. Lissitzki, El, Enciclopédia 
Abril (vol. VII).

Lister (Joseph, barão)
M édico inglês^MUpton, 1827
—  Kent, 1912). Estudou no 
University College de L on
dres, onde se graduou em 
1852. Dois anos depois, tra 
balhou como cirurgião-assis- 
tente na Enferm aria Real de 
Edim burgo. Em 1860, foi in
dicado para  a cadeira de ci
rurgia do Colégio Real de 
Londres, e para  a Academia 
Real (que presidiu de 1894 
a 1900). Baseado nos trab a
lhos de Pasteur —  sobre pu 
trefação, ferm entação e suas 
causas — , Lister desenvolveu 
inúm eras pesquisas sobre a 
assepsia e métodos cirúrgi
cos que expôs nas obras: 
“Sobre os Princípios A nti
sépticos na P rá tica da C irur
gia” e “ Sobre um N ovo M é
todo no T ratam ento  de F ra 
turas, Abscessos, etc.” (1867). 
Foi um dos pioneiros no 
cam po da bacteriologia, ten 
do estudado os diversos está
gios dos processos infeccio
sos. E ntre suas publicações, 
destaca-se “Um  Sistema de 
C irurgia Teórica e P rá tica”
(1860), um a síntese das pes
quisas sobre inflamações.



Liszt (Franz Ferencz)

C om positor húngaro (Rai- 
ding, 1811 —  Bayreuth,
1886). Seu pai, Adam  Liszt, 
venerava a música. Educado 
nesse am biente, logo era um 
pianista de talento. Aos no
ve anos deu seu prim eiro 
concerto, que iniciou uma 
série de outros, por vários 
lugares da Europa, apresen
tando-se frente a reis e p rín 
cipes. Em 1823 foi para 
Paris, passando a conviver 
com o m undo das letras e 
das músicas. Apaixonou-se 
pela Condessa cTAgoult e, 
devido ao escândalo que 
essa ligação causou, foi obri
gado a deixar Paris (1835). 
Com  ela teve três filhos (en
tre eles, Cosima, que foi 
mulher de W agner). P erco r
reu a E uropa e, em 1847, 
estabeleceu-se em W eim ar 
(junto com a Princesa C aro- 
lina Sayn-W ittgenstein, seu 
novo rom ance), onde, como 
chefe da orquestra, fez exe
cutar obras de W agner, 
Schum ann, Berlioz, Schubert 
e W eber. Propagador da mú- 
s.ica em seu tem po, foi um 
‘dos criadores do poem a sin
fônico. M ostrou-se um gran
de orquestrador, m arcado 
entretanto  por um a tendência 
a brilhos de efeito, muito 
apreciada na sua época. Suas 
composições abrangem  quase 
todos os gêneros e destacam - 
se: “H arm onias Poéticas e 
Religiosas” (1834/50); “Anos 
de P eregrinação” (tradução 
musical dos sentim entos que 
experim entçu durante as via
gens feitas pela Itália e Suí
ça); “Sonata em Si M enor” 
(1853); “ Sonho de A m or” 
(três noturnos); dezenove 
rapsódias húngaras; dois con
certos para piano e orques
tra; duas missas, salmos, 
réquiens; “F austo” (1854); 
“ G randes Estudos para C on
certo” (1848); etc.

Livingstone (David)

M issionário e explorador es
cocês (Blantyre, 1813 —  
C hitam bò, 1873). Com eçou a 
trabalhar aos dezesseis anos 
num a fábrica de algodão, 
fez cursos noturnos e estu
dou teologia e medicina. 
M em bro da Sociedade das 
Missões de Londres em 1840 
partiu  para  a Colônia do C a
bo, onde lutou contra a do
ença e a escravidão e conse
guiu converter o chefe da 
tribo dos bakwain. A oposi
ção que encontrou entre os 
c.olonos bôeres levou-o a se 
deslocar para  o norte, em 
prosseguim ento a seu trab a
lho missionário. Nesse p erío 
do tiveram  início suas via
gens de exploração. Em 1849, 
descobriu o lago Ngam i e, 
de 1853 a 1856, explorou o 
curso do Zambezi, chegando 
às quedas de V itória (1855)'. 
Em 1856 retornou a Londres 
e foi recebido entusiastica
mente, mas desentendeu-se 
com a Sociedade das M is
sões. V oltou para a Á frica 
em 1858, desta vez subven
cionado pelo governo b ritâ
nico. Em preendeu exploração 
sistem ática do baixo Z am 
bezi e, entre outros, desco
briu o lago Niassa. Estudou 
as condições de um a ativi
dade m issionária nas regiões 
arruinadas pela exploração 
de m ercadores portugueses. 
Em 1865, com subvenção da 
Sociedade Real de G eografia 
explorou o sistema hid rográ
fico da Á frica C entral e as 
nascentes do Nilo. Em 1869, 
descobriu os lagos M oero e 
Bangweolo, estabelecendo-se 
a seguir às margens do Tan- 
ganica. D urante  dois anos 
não se tiveram  notícias de 
Livingstone na Europa. Em 
outubro  de 1871 o explora
dor H enry M orton Stanley 
conseguiu encontrá-lo. D u 
rante algum tem po os dois 
exploraram  juntos a Á frica 
Central, mas Livingstone fi
cou doente e m orreu. Seu 
corpo foi levado para L on
dres e encontra-se na abadia 
de W estminster.

LIoyd (Harold Clayton)

A tor am ericano (N ebrasca, 
1893 —  Califórnia, 1971). 
T rabalhou no teatro  como 
ator e prestidigitador, desde 
a idade de doze anos. D es
coberto por H al R oach, co
m eçou a representar papéis 
cômicos em alguns curta-m e- 
tragens feitos entre 1915 e
1917. Conseguiu criar um 
personagem  original em 1918 
(apesar de bastante influen
ciado por Charles Chaplin), 
cujas características eram  um

chapéu de palha e óculos, 
com arm ação de tartaruga, 
sem lentes. N a série “Lone- 
some L uke” , o personagem  
submetia-se a situações quase 
impossíveis, tendo por fim 
conquistar um a jovem  bur
guesa. A partir de 1920, os 
curta-m etragens foram  subs
tituídos por filmes longos, e 
Lloyd ganhou reputação in- 
ternjacional. T rês anos mais 
tarefe, deixou a com panhia 
de produções de H al Roach 
para fundar sua própria p ro 
dutora. C ontinuou a carreira 
representando o típico “jo 
vem am ericano” , às vezes 
dinâm ico, às vezes tím ido, 
ingênuo, sem pre am eaçado 
pela vertigem de altura. H o 
mem de negócios, metódico, 
controlava pessoalm ente o 
m ovim ento financeiro de seus 
filmes; era dono de uma das | 
m aiores propriedades de H o l
lywood (quadras de esportes, 
cam po de golfe, piscinas, 
etc.). Seus filmes mais fam o
sos são “O H om em  M osca”
(1923) e o “C inem aníaco”
(1932).

Lloyd George (David, 
primeiro conde de Dwyfor)

Político inglês (M anchester, 
1863 —  C arnarvonshire, 
1945). De fam ília pobre, en
frentou m uita dificuldade 
para estudar, mas conseguiu 
fo rm ar-se em direito. L ibe
ral ,| em 1890 foi eleito depu
tado. P o r suas posições anti- 
im perialistas suscitou o furor 
dos conservadores, principal
mente quando se colocou a 
favor dos bôeres durante a 
guerra de 1899/1902. Como 
representante da facção ra 
dical dos liberais, entrou em
1905 para o gabinete Camp- 
bell-Bannerm an. De 1908 a
1915, foi m inistro da F azen
da e, nesse posto, fez apro
var im portantes reform as so
ciais, como a lei de seguro, 
saúde e desem prego (1911), 
e de proteção à velhice
(1908). Èm 1909 apresentou 
um orçam ento que estabele
cia um a taxa suplem entar 
sobre as grandes fortunas e 
sobre a propriedade da terra. 
Esse orçam ento foi recusado 
na C âm ara dos Lordes. Ex
plorando o conflito que se 
desenvolveu entre as duas 
C âm aras do Parlam ento  bri
tânico, Lloyd George fez 
votar o ato de 1911, que 
retirou da C âm ara dos L or
des o direito de veto suspen
sivo e qualquer poder sobre 
as leis orçam entárias. D uran 
te a Prim eira G uerra M un
dial, tornou-se m inistro das 
m unições (1915/16) e seu p a 
pel no conflito foi de grande 
im portância. Aliou-se aos

Lipps, Theodor —  
Lloyd George, 
David, primeiro 
conde de Dwyfor



conservadores para  conseguir 
a queda do prim eiro-m inistro 
H erbert H enry Asquith, que 
ele julgava muito m oderado, 
e substituiu-o em dezembro 
de 1916. M as, logo depois 
da guerra, sua posição to r
nou-se frágil: perdeu o apoio 
dos liberais, por sua atitude 
em relação a Asquith, e o 
dos conservadores, por ter 
reconhecido o Estado livre 
da Irlanda (1921). Isolado, 
demitiu-se em 1922, e voltou 
a ser o líder da oposição 
liberal na C âm ara dos C o
muns, ocupando-se de polí
tica até sua m orte. Escreveu 
“M em órias” e obras de ca
ráter político.

Lobatchevski (Nikola 
Ivanovitch)

I

t
M atem ático russo (Nijni- 
Novgorod, hoje G orki, 1793
— Kazan, 1856). Estudou 
na Universidade de K azan 
onde, em 1812, com eçou a 
dar aulas. Foi o criador da 
prim eira das geom etrias não- 
euclidianas, posteriorm ente 
denom inada “geom etria hi
perbólica” , e por ele mesmo 
cham ada de “geom etria im a
ginária” . Sua notável intuição 
m atem ática e a am pla ela
boração a que procedeu da 
nova geom etria, dos pontos 
de vista m atem ático, filosó
fico, físico e astronôm ico, 
tornaram -no um dos m aiores 
geôm etras de todos os tem 
pos. Trazendo im plícita uma 
nova concepção do espaço, 
a geom etria deTLobatchevski 
foi um a das mais im portantes 
ferram entas m atem áticas para 
a teoria da relatividade gene
ralizada, para a cosmologia 
m oderna e para  a física teó
rica. Ele a expôs pela pri
m eira vez oralm ente, em 
1826, publicando três anos 
depois “Sobre os Princípios 
da G eom etria” . O amplo re 
conhecim ento de sua obra 
deu-se apenas no fim do 
século. M as, já durante sua 
vida, Lobatchevski começou 
a ser reconhecido (por exem

plo, com sua eleição, em 
1842, para  a Sociedade C ien
tífica de Gottingen). Suas 
obras com pletas, que foram  
editadas em M oscou em 
1946/51, com preendem , entre 
outras: “G eom etria” (1823); 
“Os N ovos Princípios da 
G eom etria” (1835); “A plica
ções da G eom etria Im aginária 
a Certas In tegrais” (1836); 
“P angeom etria” (1855). Foi 
tam bém  um notável adm inis
trador: durante o período 
em que foi reitor da U niver
sidade de K azan (1827/46), 
contribuiu para  o desenvolvi
m ento do ensino, dos m u
seus, da biblioteca, do obser
vatório e na construção de 
edifícios da universidade, che
gando a estudar arquitetura.

Lobo (Aristides da Silveira)

Político brasileiro (M am an- 
guape, PB, 1839 —  Barbace- 
na, M G , 1896). Form ou-se 
na Faculdade de D ireito do 
Recife, em 1859. Desde cedo, 
dedicou-se ao jornalism o: aos 
vinte anos dirigia no Recife 
o “íris A cadêm ico” , periódi
co científico e literário, em 
que eram defendidas idéias 
republicanas. Depois passou 
a colaborar em “A Repúbli
ca” , “ O Intransigente” e “O 
R epublicano” . Foi juiz em 
M inas Gerais, p rom otor da 
corte e deputado-geral por 
Alagoas, em 1864. Reelegeu- 
se para o período de 1867 a
1870. Assinou o -M anifesto  
Republicano de 1870 e foi 
ym  dos dirigentes do m ovi
m ento que resultou na p ro
clam ação da República, em 
15 de novem bro de 1889. 
P artic ipou do governo provi
sório como m inistro do In te
rior, de 1889 a 1890. Eleito 
deputado à C onstituinte de 
1890 pelo D istrito  Federal, 
exerceu o m andato de 1890 
a 1892. Foi senador de 1892 
a 1896.

Lobo de Mesquita (José 
Joaquim Emerico)

Com positor e organista b ra
sileiro (?, M G , ? —  Rio de 
Janeiro, 1805). Viveu em 
A rraial do T ijuco, hoje D ia
m antina, entre 1780 e 1798. 
Foi organista da igreja de 
Santo A ntônio até 1798, e 
tam bém  da igreja do Carm o. 
N o fim de 1789, foi para 
Vila Rica, onde ficaria por 
dois anos dirigindo e escre
vendo m úsica para  a igreja 
m atriz de N ossa Senhora do 
Pilar e da igreja do Carm o. 
Recebeu tam bém  o encargo 
de dirigir e organizar a m ú
sica sacra p ara  as festas ofi
ciais. Em  >1800, foi para o

Rio de Janeiro, onde trab a
lhou como organista na igre
ja do C arm o. De sua obra 
existem dois m anuscritos o ri
ginais: “A ntífona de N ossa 
Senhora” (Salve Rainha) e 
“D om enica Palm arum ” . Os 
outros trabalhos são cópias 
entregues a regentes de b an 
da da época. Deixou tam 
bém: “ Missa N .° 1 em Mi 
Bemol” (“Missa G rande”); 
“ M issa N .° 2 em F á ” ; “Te 
Deum  N .° 1” ; “L adainha” 
(“ In  honorem  Beatae M ariae 
V irginis”); “O fertório de 
Nossa Senhora” (“Benedicta 
et V enerabilis es”); “D om e
nica Palm arum ” (1782); 
“ Q uatro T ractus para  Sábado 
Santo” (1783); “A ntífona de 
Nossa Senhora” (“Salve R ai
nha”), para quatro vozes mis
tas, violinos e baixo (1787); 
“Officium D efunctorum  N .° 
1” (1798). É considerado um a 
das principais figuras do 
B arroco mineiro.

Lochner (Stefan)
Pintor alem ão (M eersburg, 
1405/1415 —  Colônia, 1451). 
Em 1440 foi para C olô
nia, onde se estabeleceu, 
chegando a fazer parte  do 
Conselho da cidade (1447). 
Antes de ir para Colônia, 
viajou pelos Países-Baixos, o 
que foi muito im portante pa
ra sua form ação artística. N a 
catedral de Colônia, onde 
desenvolveu toda sua ca rre i
ra, está o tríptico “A doração 
dos M agos” , quadro adm i
rado por sua leveza de cores, 
riqueza de elementos e hab i
lidade de composição. N a 
igreja de São Lourenço, en
contra-se o retábulo “Julga
mento F inal” , dividido entre 
o M useu W allraf-R ichartz, 
de Colônia, o Instituto Stá- 
delsches K unst, de F rankfurt, 
e a Antiga P inacoteca, de 
M unique. Em  Colônia, en
contra-se tam bém  a “M ado
na da R oseira” e a “A pre
sentação ao Tem plo” .

Locke (John)

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



Loisy (Alfred Firmin)

Teólogo francês (Ambrières, 
1857 —  Celfonds, 1940). R e
cebeu a ordenação sacerdotal 
em 1879, iniciando o m inis
tério nas funções de pároco. 
Em  1881 foi p ara  o Institu to  
Católico de Paris, continuar 
os estudos. Especializou-se 
em exegese. Sua in terpreta
ção das E scrituras Sagradas 
levou-o à negação do caráter 
sobrenatural da  religião, só 
aceitando a realidade h istó
rica do Cristo. Fundou a re
vista “O Ensinam ento Bíbli
co” (1892), onde publicou 
(1893) o artigo “A Questão 
Bíblica e a Inspiração das 
E scrituras” , por causa do 
qual teve de abandonar seu 
cargo de m estre de conferên
cias e professor de exegese 
do Instituto Católico de P a 
ris. Prosseguindo em sua crí
tica, publicou, (1900) na 
“Revista do C lero Francês” , 
o artigo “A Religião de Is
rael” , pelo qual foi duram en
te censurado pela Santa Sé e 
pelo arcebispo de Paris. N os 
círculos eclesiásticos era vis
to como um progressista pe
rigoso, já  que continuava a 
atacar, em suas obras, a 
interpretação rigorosam ente 
dogm ática da Bíblia. Com  o 
P apa Pio X no .pontificado, 
a luta contra o m odernism o 
intensificou-se, e Loisy, um 
de seus principais represen
tantes, é excom ungado em 
1908, depois da publicação 
de um a série de opúsculos 
(“Algumas C artas sobre 
Questões Atuais e A conteci
mentos Recentes” e “Simples 
Reflexões sobre o D ecreto 
Lam entabili e sobre a E ncí
clica Pascendi”). ‘Desligado 
da Igreja, obtém  (1909) uma 
cadeira no Colégio de F ra n 
ça, para lecionar história das 
religiões.

Lombroso (Cesare)

M édico e crim inalista italia
no (Verona, 1835 —  Turim , 
1909). Em  1856, com a tese 
“Pesquisas sobre o Cretinis- 
mo na L om bard ia” , conse
guiu o doutorado em m edici
na, na Universidade de Pa- 
via. Ocupou, após 1859, os 
cargos de médico do Exérci
to piem ontês e a cadeira de 
psiquiatria na Universidade 
de Pavia; depois de 1876, 
oçupou a m esma cadeira de 
psiquiatria, de medicina le
gal e a de antropologia cri
m inal na Universidade de 
Turim . D efendia a teoria do 
crim inoso nato, julgando que 
certas pessoas não tinham  
possibilidade de regeneração, 
já que características físicas

E lizabeth”, 1747). idílios bu
cólicos, elegias, im itações de 
H oràcio e A nacreonte, sáti
ras, fábulas e epigramas. Lo- 
monossov escreveu tam bém  
algumas tragédias como “Ta- 
m ira e Selim” (1750) e “Dé- 
m ophon” (1757). Foi o fun
dador da U niversidade de 
M oscou, que hoje leva seu 
nome.

Lobatchevski,
Nikola
Ivanovitch —  
London,John 
Griffith, 
dito Jack

London (John Griffith, 
dito Jack)

Escritor norte-am ericano (San 
Francisco, 1876 —  Glen 
Ellen, C alifórnia, 1916). F i
lho natural de um astrólogo 
de origem irlandesa, teve um a 
infância pobre. M arinheiro 
aos quinze anos, aos deze
nove entrou para a Escola 
de O akland e depois para a 
Universidade da C alifórnia 
(trabalhando e estudando). 
Em 1896, foi em busca de 
ouro em Klondyke, mas teve 
de retornar para Oakland, 
onde com eçou a publicar 
novelas em diversos jornais 
e revistas. Logo estava viven
do do que escrevia. Em 1903, 
publicou o livro “ Apelo da 
F lo resta” , que obteve sucesso 
imediato. Em 1904, foi para 
o Extrem o O riente como en
viado especial durante a 
guerra russo-japonesa. Q uan
do retornou (1905), divor
ciou-se de sua prim eira es
posa, casando-se novamente. 
Fez construir um  barco, com 
o qual pretendia dar a volta 
ao m undo (não passou da 
Austrália). D o H avaí ele 
trouxe “ M artin  Eden” (1809), 
que é a história de sua in
fância. O utras obras do autor 
(entre mais de cinqüenta vo
lumes): “O Filho do Lobo” 
(1900); “O Lobo do M ar”
(1906); “O A m or da V ida”
(1907); “O Bruto A bism al” , 
“John  Barleycorn” , “O Vale 
da L ua” (todos em 1913); 
“Pequena T ranqüilidade da 
G rande M ansão” (1916); “ O

Lomonossov (Mikhail 
Vassilievitch)

Escritor russo (Donisovka, 
1711 —  São Petersburgo, 
1765). Filho de um pobre 
pescador, em 1730 fugiu de 
casa, indo a pé para M os
cou. Nessa cidade seria ini
cialm ente leitor de salmos 
num mosteiro e depois fre
qüentaria a academia eslavo- 
greco-latina. Em 1738, con
seguiu do governo um a bol
sa para  com pletar seus estu
dos na A lem anha. Contudo, 
tendo brigado com um p ro 
fessor, fugiu. Casou-se com 
um a alemã e, em 1741, re
tornou à Rússia. E n trou  p a 
ra  a Academia* de Ciências 
em 1741, como professor ad
jun to  e, em 1745 como p ro 
fessor titu lar de física e quí
mica. Em 1760, foi nom eado 
diretor dos liceus e universi
dades e, em 1764, conselhei
ro de Estado. Lomonossov 
foi o prim eiro representante 
da ciência ocidental na R ús
sia, e seus trabalhos são de
dicados aos assuntos mais 
diversos como calor, a natu 
reza do ar, a constituição da 
m atéria, etc. Alguns de seus 
escritos científicos: “ Sobre a 
U tilidade da Q uím ica” (1751) 
e “ Sobre a Origem da Luz” 
(1756). M ais duradoura foi 
sua contribuição à lingüís
tica (“R etórica” , 1748; “ G ra
m ática R ussa” , 1755; e “D a 
U tilidade dos Livros da 
Igreja para  a L íngua R ussa” , 
1757), que lançou as bases 
da linguagem literária russa. 
Interessou-se por quase todo 
tipo de poesias: odes e poe
sias sacras, odes épicas (“Ode 
à Tom ada de K hotin” , 1739; 
“Ode à Subida ao T rono  de

e m entais im pediam  a recu
peração. Fez estudos cientí
ficos sobre as relações entre 
a constituição física e psí
quica dos crim inosos; entre 
o am biente em que foram  
criados e o tipo de delito 
cometido. Para os crimes 
mais violentos, era partidário  
da pena de m orte. Suas teo
rias científicas não são mais 
aceitas; seu m érito consiste 
em ter instituído a an tropo
logia crim inal, com pletando 
o Código Penal, e instituin
do os asilos para criminosos 
dementes, após um rigoroso 
exame m ental dos acusados. 
Entre suas obras incluem-se 
“O H om em  D elinqüente” 
(1876); “Gênio e L oucura” 
(1864); “Estudo Clínico sobre 
as D oenças M entais” (1865); 
“O Hom em  Branco e o H o
mem de C or” (1871); “O 
Amor no Suicídio e no D e
lito” (1881); “Lição de M edi
cina Legal” (1900).



E rran te  das E strelas” (1916), 
além de algumas coleções de 
contos. Socialista fervoroso e 
propagandista da organização 
operária  “ W orkers of th.e 
W orld” (Trabalhadores do 
M undo), escreveu também 
rom ances de cunho social.

Longfellow (Henry 
Wadsworth)

Poeta norte-am ericano (Por
tland, M aine, 1807 —  C am 
bridge, M assachusetts, 1882). 
D èscendia dos prim eiros co
lonos puritanos; seu pai, um 
rico advogado, legou-lhe o 
gosto pela vida m undana. 
A pós ter com pletado seus 
estudos no Colégio Bowdoin, 
viajou por três anos pela 
E uropa, preparando-se para 
a carreira de professor. Ensi
nou em Bowdoin por cinco 
anos, após os quais fez nova 
viagem à Europa. De volta, 
fixou-se em Cambridge, onde 
por dezoito anos ocuparia a 
cadeira de literatura européia 
m oderna na U niversidade de 
H arvard. Longfellow contri
buiria para a difusão nos 
Estados Unidos da cultura 
européia. Seu prim eiro volu
me de poesias foi publicado 
em 1839 com o nome de 
“Vozes da N oite” . Esses poe
mas didáticos, m editativos e 
sentim entais obtiveram  gran
de sucesso. Longfellow se 
to rnaria  o poeta mais que
rido e mais citado da Am é
rica do século XIX. O utras 
obras do poeta são: “Poem as 
sobre a E scravidão” e um a 
série de longos poem as n ar
rativos: “Evangeline” , ’ “O 
Canto de H iaw atha” , “ Miles 
S tandish” , etc. —  que for
m am  um a espécie de folclore 
am ericano. Além dos últimos 
volumes de poem as —  “Ke- 
ram os” , “Últim a Thule” 
(1880) e “N o P o rto ” (1882), 
Longfellow traduziu “A D i
vina Com édia” (1867-1870).

Lope de Vega

V. Lope de Vega, Enciclopé
dia Abril (Vol. V II).

Lopes (Bernardino da 
Costa, dito B.)

Pipeta e jo rnalis ta  brasileiro 
(Rio Bonito, RJ, 1859 —  Rio 
de Janeiro, GB, 1916). Foi 
por algum tem po caixeiro 
em*Santana de M acacu, onde 
tam bém  estudou. Em 1876 
mudou-se para o Rio de Ja 
neiro, trabalhando para a 
A dm inistração dos Correios. 
Passou a colaborar em diver
sos jornais, tornando-se fi
gura conhecida nas rodas li
terárias e boêmias. Casou-se 
com Cleta V itória de M ace
do, de quem .teve cinco fi
lhos. A bandonou-a depois por 
um a jovem que lhe inspiraria 
diversas poesias. Com os 
“ Brasões” , obra simbólica, 
influenciaria os prim eiros 
adeptos do Simbolismo, entre 
os quais O scar Rosas, Cruz 
e Souza e Em iliano Perneta. 
Com este últim o lançaria o . 
m anifesto dessa escola (em 
1890, na “F o lha  P opu lar” ). 
Foi então abandonado pela 
am ante e com eçou sua deca
dência. F ora  um  dos melho- 
rôs poetas brasileiros da épo
ca mas acabou tuberculoso, 
epiléptico e dado à bebida. 
M orreu  no H ospício de A lie
nados do Engenho de Den- 
tro. A lgumas de suas obras 
são: “ C rom os” (1881); “Piz- 
zicatos” (1886); “D. Car- 
m en” (1894); “Sinhá F lo r”
(1889); “Vai de L írios”
(1900); e “P lum ário” (1905).

Lopes (Fernão)

C ronista português (?, 1380
—  ?, 1460). Em 1418 foi 
nom eado conservador real 
dos arquivos da Torre do 
Tom bo em Lisboa. Em 1443, 
D om  D uarte  nom eou-o cro
nista oficial do reino. A utor 
das crônicas de D om  João I, 
relatou a revolução burgue
sa de 1383, que colocou no 
poder esse filho bastardo de 
D om  Pedro I (de Portugal), 
iniciando assim a dinastia de 
Avis. R elatou tam bém  os rei
nados de D om  Pedro I e 
D om  F ernando I, e o im 
pulso dado por esses m onar
cas aos descobrim entos m a
rítimos. Conservou o cargo 
de cronista durante o reina
do de A fonso V (1438/81). 
Por sua consciência histórica 
e seus dotes literários F e r
não Lopes é considerado um 
dos m aiores cronistas da Ida
de M édia européia. E vocan
do um a época de intensa 
exaltação popular (a luta 
pelai sucessão ao trono po r
tuguês depois da m orte de 
Dom  Fernando; a oposição 
dos nobres, ligados a Castela, 
aos m ercadores e pequenos 
proprietários que desejavam

um governo expansionista; a 
ascensão de Dom  João; e os 
primeiros descobrim entos), 
revelou m uita objetividade e 
colocou como personagem  
principal não a nobreza, mas 
o povo português.

Lopes (Francisco Solano)

Político e militar paraguaio 
(Assunção, 1827 —  proxim i
dades do rio A quidabã, 1870). 
Filho mais velho de Carlos 
A ntonio Lopes, presidente do 
Paraguai de 1844 a 1862, 
chegou ao posto de briga- 
deiro-general. C om andou o 
Exército do Paraguai na 
guerra contra a Argentina 
(1845/46). Em 1853, chefiou 
um a missão diplom ática à 
Europa, para  ratificar tra ta 
dos de com ércio com a F ra n 
ça e a Inglaterra. Pouco mais 
tarde, exerceu as funções de 
m inistro da G uerra  e da 
M arinha. Quando seu pai 
m orreu, convocou o C on
gresso, que o elegeu presi
dente. Com o ditador, dedi
cou-se sobretudo à p repara
ção das Forças M ilitares, até 
am pliar o efetivo m ilitar p a
ra  quase 60 000 homens. 
Considerava tal aum ento in
dispensável para que o Exér
cito pudesse estabelecer as 
fronteiras do país nas dispu
tas com o Brasil e im pedir a 
irrupção de qualquer confli
to na bacia do P ra ta , onde 
era delicada a situação poli? 
tica. Lopes acreditava que, 
para m anter a independência 
do P araguai e prevenir a vio
lação de seu território , pre
cisava im pedir qualquer in
tervenção de potências es
trangeiras no Uruguai. Em
12 de novem bro de 1864 m e
nos de um mês após a in ter
venção do Brasil na guerra 
civil do U ruguai, Lopes a ta 
cou o vapor brasileiro M ar
quês de Olinda. Logo depois, 
ordenou a invasão de M ato 
Grosso, tom ou C orum bá (de
zem bro de 1-864) e com eçou 
a p reparar o ataque ao sul 
do Brasil. D iante da recusa 
do governo argentino em 
perm itir que as tropas p a ra 
guaias atravessassem Corrien- 
tes em direção ao Rio G ran 
de do Sul, Lopes atacou essa 
província em  abril de 1865. 
Isso levou à constituição da 
T ríplice A liança (Brasil, A r
gentina e U ruguai) e deu ori
gem à guerra do Paraguai, 
que se estendeu por cinco 
anos. P ara  enfrentar os exér
citos oponentes, Lopes m obi
lizou todos os cidadãos de 
mais de quinze anos. Q uan
do A ssunção foi tom ada, re
fugiou-se no interior, conti
nuando a luta, mas foi m or
to em combate.



Lorentz (Hendrik Antoon)

Físico holandês (Arnhem, 
1853 —  H aarlem , 1928). E s
tudou em Leiden onde, em 
1878, foi investido do cargo 
de professor de física e m a
tem ática. Em  1912, passou a 
dirigir o instituto Tayler, em 
H aarlem . Com o professor 
honorário  em Leiden, p rofe
ria conferências sem anais 
sobre a física moderna. Foi 
chefe do Com itê de C oope
ração Intelectual instituído 
pela Liga das Nações. Em 
1875, publicou seu prim eiro 
trabalho, onde estuda a re
flexão e a refração da  luz 
por dielétricos e metais. Em 
1880, realiza a prim eira apli
cação da teoria eletrom agné
tica de Maxwell a um meio 
constituído por moléculas 
isoladas. T ratava-se de um 
trabalho sobre a relação en
tre a densidade do meio e o 
índice de refração. Lorentz 
foi o prim eiro a dar um a 
explicação do efeito Seeman 
e a predizer efeitos de po la
rização (que só posterior
m ente foram  verificados na 
prática). O núcleo de suas 
investigações, no entanto, 
consistiu na p rocura de um a 
teoria que englobasse, num a 
estru tura consistente, os fe
nôm enos elétricos, m agnéti
cos e luminosos, supondo co
mo meio físico o éter em 
repouso, onde elétrons m o
viam-se ou não (relativam en
te a ele). Essa sua “teoria do 
elétron” conseguiu explicar 
inúm eros fenômenos, chocan
do-se todavia com o resulta
do negativo da experiência 
de M ichelson-M orley que in
dicava, como explicação mais 
plausível, o abandono da h i
pótese do éter. Tentando su
perar essa dificuldade, L o
rentz introduziu, em 1895, a 
concepção de tem po local 
que, como observou o físico 
J. Larm or, associava-se à 
cham ada contração de Fitz- 
gerald. Desenvolvendo seu 
trabalho, chegou em 1904 
às transform ações de L o
rentz, que desem penham  um

papel fundam ental na Teoria 
Especial da Relatividade, 
criada por A lbert E instein no 
ano seguinte. Recebeu em
1902, juntam ente com P. 
Zeeman, o Prêm io N obel de 
física por seus trabalhos a 
respeito da influência do 
cam po m agnético sobre as 
radiações. Seu trabalho com 
preendeu ainda um a série de 
investigações nos cam pos 
da term odinâm ica e da teoria 
da gravitação.

Lorenzetti (Pietro)

Pintor italiano (Siena c. 1280
— id., 1348). Teria sido dis
cípulo de D uccio, m antendo- 
se fiel à tradição artística de 
Siena* isto é, à tradição b i
zantina in terpretada e m odi
ficada por D uccio. G rande 
parte de sua obra foi perdi
da e entre as prim eiras que 
lhe são atribuídas está um a 
“V irgem ” . Deixou tam bém  o 
retábulo da igreja de S. M a
ria delia Pieve (1320); um a 
“V irgem ” na igreja de Do- 
fana (1328); o retábulo da 
igreja de Sta. M aria de 
Carm ino, de Siena (1339); 
“M adona e os A njos” , na 
igreja de S. Francisco, em 
P istóia (1340); e “N atividade 
da V irgem ” , na catedral de 
Siena (1342). O utras obras 
lhe são atribuídas, m as sem 
segurança. Pietro aliou à so
lidez das figuras (típica de 
G iotto), toda um a frescura 
de colorido e a graça da es
cola de Siena. Foi influen
ciado tam bém  pelas m inia
turas góticas e pelas estatuá
rias de G iovanni Pisano. M as 
seus quadros revelam, acima 
de tudo, um  tem peram ento 
pessoal, dram ático. Supõe-se 
que P ietro tenha m orrido de 
peste.

Lorenzo Fernandez (Oscar)

C om positor brasileiro (Rio 
de Janeiro, 1897 —  id.,
1948). Seus pais queriam  que 
ele se dedicasse à medicina, 
m as preferiu cursar o Insti
tu to  N acional de M úsica. Foi 
prem iado no concurso in ter

nacional realizado no Rio de 
Janeiro em 1924, onde se 
apresentou com as músicas 
“C anção Sertaneja op. 31” e 
“T rio Brasileiro op. 32” , p a
ra piano, violino e cello. Re
presentou o Brasil no Fes
tival de M úsica Latino-A m e
ricana que com em orou o 
quarto  centenário de Bogotá
(1938), sendo escolhido para 
m usicar o “ Hino à R aça” , 
de Guilherm e V alência. Es
teve tam bém  no Festival do 
quarto centenário de Santia
go do Chile (1941). Lorenzo 
Fernandez foi um  dos funda
dores do C onservatório Bra
sileiro de M úsica (1936) e 
da A cadem ia Brasileira de 
M úsica (1945), figurando en
tre os personagens mais im 
portantes do m ovim ento m u
sical brasileiro de inspiração 
nacionalista. Essa posição 
está patente em criações co
mo “Trio Brasileiro” e “C an
ção Sertaneja” , nas diversas 
canções de câm ara que dei
xou e na ópera “M alazarte”
(1941). Sua extensa obra 
conseguiu unir, na form a 
clássica, grande flexibilidade 
e largo emprego de temas 
folclóricos, criando uma 
atm osfera nitidam ente brasi
leira. Escreveu diversas obras 
orquestrais (como “Suíte Sin
fônica” , de 1925, baseada em 
toadas, batuques e reisados), 
ópera (“M alazarte”) dois 
bailádos (“Im bapara l” , 1928, 
e “A m aya”, 1930), e músicas 
de câm ara, instrum ental e 
coral.

Lorrain (Claude Gelée, 
dito Claude)

Pin tor francês (Chamagne, 
1600 —  Rom a, 1682). Aos 
treze anos, pouco depois de 
perder os pais (que eram la
vradores), foi levado para 
R om a por um  parente. Em 
1619, passou a trabalhar pa
ra o paisagista Agostini Tas- 
si, com eçando sua vida artís
tica. Conseguiu rápida repu
tação e recebeu diversas en
com endas de U rbano  V III, 
Clem ente IX  e do rei da Es
panha, deixando, ao m orrer, 
um a fortuna considerável. 
L orrain  está entre os grandes 
paisagistas de todos os tem 
pos e aparece como um dos 
precursores do Rom antism o 
na pintura. Foi o prim eiro a 
descobrir o fenôm eno d a  vi
bração lum inosa, m arcada 
com excepcional qualidade 
em suas obras. N ão  se inco
m odava com detalhes de p ri
meiro plano —  preferia os 
horizontes fugidios tornando- 
se o m estre da “paisagem  de 
atm osfera” . E ra  am ante dos 
contrastes, com grupos de
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árvores centrais opondo suas 
som bras a grandes efeitos lu
minosos. Essa técnica está 
bem expressa em seus qua
dros mais célebres, como “A 
D ança à B orda d a  Á gua” e 
na série “Fogos de A rtifí
cio” . A s figuras, na  m aioria 
mitológicas, não eram  para 
ele senão pretextos; exprimia 
a paisagem  não o conteúdo, 
sempre fascinado pela luz, pe
lo sol, pelo infinito horizon
te. P ara  confundir os pla
giários e guardar lem brança 
de seus quadros, fez um  in
ventário (“Livro da V erda
de”) de 195 desenhos seus, 
com os nomes dos p roprie
tários. D eixou tam bém  m ui
tas m arinhas e sépias.

Lorre (Peter)

A tor am ericano de origem 
húngara (Rosenberg, 1904 —  
Hollywood, 1964). Aos dezes
sete anos fugiu de casa e 
uniu-se a um grupo de ato
res am bulantes. Seu pai con
seguiu trazê-lo de volta, mas 
ele retornou ao grupo alguns 
meses depois. P ercorreram  a 
Suíça, a Á ustria e a A lem a
nha. Em  1928, passa a fre
qüentar estúdios de cinema, 
aparecendo no filme “O D ia
bo B ranco”. N essa época, 
conheceu o diretor Fritz 
Lang, que preparava então, 
seu prim eiro filme falado, “O 
V am piro de D üsseldorf”
(1931), baseado no caso ve
rídico de um pedófilo assas
sino de meninas. Lang esco
lheu Peter Lorre para o pa
pel. Seu olhar melancólico, 
sua figura apática dissim u
lando a ta ra  que o dom inava 
e o descontrole de seus ges
tos no m om ento do estupro, 
revelaram  um a das in terpre
tações mais m arcantes do ci
nema. Em  1932 trabalhou em 
quatro filmes e, no fim do 
ano seguinte, recusando-se a 
colaborar com o nazismo, foi 
para a F rança  onde in ter
pretou “De Alto a Baixo” , 
de G. W. Pabst. N a Ingla
terra, Alfred H itchcock deu- 
lhe o papel títu lo  em “O H o 
mem que Sabia D em ais”
(1935) e convidou-o para  ir 
a Hollywood, onde o dirigiu 
em “O Agente Secreto”
(1936). L orre —  que acabou 
por naturalizar-se am ericano
—  trabalhou tam bém  em 
“Crim e e Castigo” de J. von 
Sternberg. E n tre  1937 e 1940, 
in terpretou  “M r. M oto” , sé
rie de filmes no estilo “C har
lie C han” . Inexplicavelmente, 
Hollywood deixou de lhe dar 
papéis a sua altura, salvo em 
dois ou três filmes. E  Lorre 
teve de se contentar, até sua 
m orte, com trabalhos secun

dários em inúm eros filmes. 
Em  1951, na A lem anha, rea
lizou com êxito sua única di
reção: “Um  H om em  P er
dido” .

Lotário I

Soberano C arolíngio e rei da 
Itá lia  (?, 795 —  Reno 855). 
F ilho mais velho de Luís I, 
o Pio, e neto de C arlos 
M agno, tornou-se rei da Ba
viera em 815. Em  817, em 
detrim ento de seus irmãos, 
foi coroado im perador em 
Aachen. Assum iu o governo 
da Itália em 822 e, no ano 
seguinte, tornou-se im pera
dor, coroado pelo P apa Pas- 
coal I. Em  829, seu pai ten
tou m odificar a partilha de 
817, beneficiando Carlos, o 
Calvo. M as L otário  revoltou- 
se e obrigou o pai a renun
ciar (833). Seis anos depois, 
reconciliando-se, aceitou o 
acordo de W orm s (839), di
vidindo o im pério com C ar
los, o Calvo (am bos ignora
ram  as pretensões de Luís, o 
G erm ânico, e Pepino I da 
A quitânia, os outros irmãos). 
Q uando seu pai m orreu 
(840), L otário  reivindicou a 
totalidade do império, mas, 
vencido pelos irmãos, acei
tou  o tratado  de V erdun 
(844). M esmo derrotado, 
conservou o títu lo  de im pe
rador e ainda: a Itália, a re
gião entre o Reno e W eser, 
a G ália oriental, a Borgonha 
e a Provença. D eixando a 
Itália para  seu filho (Luís 
II), partiu  para a outra  p ar
te do reino com a finalida
de de defendê-lo dos ataques 
norm andos e árabes. M ais 
tarde, doente, resolveu divi
dir seu reino pelos filhos, re
tirando-se para  a abadia de 
Prum , onde m orreu.

Loti (Louis Marie Julien 
Viaud, dito Pierre)

Escritor francês (C haiente 
M aritm ie, 1850 —  Hendaye, 
1923). Dedicou-se desde jo 
vem à m úsica e à p in tu ra . 
Em  1866 foi para  Paris a 
fim de se p reparar para a

Escola Naval. N o ano se
guinte em barcou no navio- 
escola “B orda” , no qual per
correu as costas francesas. 
Em 1869, nom eado aspiran
te, fez num erosas viagens ao 
Oriente. Sua timidez lhe va
leu o apelido de Loti, um a 
flor do Taiti. Em  1873 via
jou  pela Á frica e, três anos 
depois, como oficial da M a
rinha, foi enviado a Salôni- 
ca, na Turquia, onde esteve 
durante um ano e meio. Em  
1877, de volta à F rança, re
solveu escrever rom ances 
que registrassem suas via
gens a “países exóticos” . E, 
usando o apelido como p a r
te de seu pseudônim o publi
cou “A ziyade” (1879), “C a
sam ento de L oti” (1880), 
“M eu irm ão Yves” (1883), 
“Três m ulheres do C ashbah” 
(1884), “M adam e C risânte
m o” (1887), “M arinheiro” 
(1893) e “O D eserto” (1895). 
Em m aio de 1891, foi eleito 
para  a A cadem ia Francesa. 
Com o capitão de m ar e guer
ra, serviu a M arinha fran 
cesa duran te  o transcurso da 
Prim eira G uerra M undial 
(1914-1918).

Lotto (Lorenzo)

Pintor italiano (Veneza, 1480
— Loretto, 1556). Fez parte 
do grupo de pintores que, no 
começo do século XVI, este
ve em R om a decorando al
guns aposentos do V aticano. 
Em  1508, quando Júlio II 
deu a direção dos trabalhos 
a Rafael, foi despedido. Um  
dos grandes retratistas do R e
nascim ento, L otto  é conside
rado um “pintor psicológico” . 
Em Veneza sua cidade, foi 
ofuscado pelo prestígio de seu 
contem porâneo Tiziano. A n
tes de partir para  Rom a, p in
ta ra  “São Jerônim o” (1500), 
“A ssunção” (1508) e “D epo
sição” (1512). Em  Bérgamo, 
pintou “Virgem com Q uatro 
Santos” (1516) e “C asam en
to de Santa C atarina” (1523). 
Deixou ainda “G lorificação 
de São N icolau de Tolenti- 
no” (1529), “ Santa L úcia” 
(1531), “Crucifixão” (1531) 
e “Virgem  do R osário” . 
Em L oretto , onde term i
naria sua vida num  con
vento, pintou um a enorm e 
“A scensão” (1550). Em  1538 
com eçara um a autobiogra
fia, no entanto, não chegou 
a concluí-la.

Lourcnço, o Magnífico
D uque italiano (Florença, 
1449  —  Careggi, 1492). 
Q uando da m orte do pai, 
Lourenço foi convidado pelos 
principais cidadãos de Fio-



rença a governá-la. Aceitou 
o título de “m agnifico signo- 
re” , com um ente dado aos di
rigentes dessa República, e 
seus ideais e o aooio popular 
perm itiram  que ele mudasse 
instituições republicanas ob
soletas, reform asse os ponse- 
lhos, dissolvesse a facção 
guelfa (os partidários do pa
pa) e unificasse a adm inis
tração da cidade e dos dis
tritos sujeitos a F lorença. R e
conquistou P ra to  (1470), que 
se revoltara, e sujeitou Vol- 
te rra  (1472). Em  1478 hou
ve um a conspiração contra 
os Médici, encabeçada pela 
fam ília Pazzi: durante uma 
missa, Lourenço foi ferido e 
seu irmão, G iuliano, assas
sinado. O povo considerou o 
atentado um  sacrilégio. H ou
ve vinganças sangrentas e to 
da a  fam ília adversária foi 
exilada. O P apa Xisto IV 
(cujo sobrinho foi envolvido 
e m orto) excom ungou Lou
renço, interditou F lorença e 
induziu Ferdinando de N áp o 
les a declarar-lhe guerra. 
Lourenço, porém , foi para 
Nápoles, onde se apresentou 
sozinho a Ferdinando, con
vencendo-o a m anter a paz. 
R etornou triunfalm ente para 
F lorença e o papa acabou 
retirando a excom unhão e a 
interdição. Fortalecido, L ou
renço conseguiu m anter o 
equilíbrio de poder e p rocu
rou fazer um a aliança de to 
dos os Estados italianos con
tra  a am eaça francesa. F lo 
rença viveu um  período de 
esplendor, sob o governo de 
Lourenço (que era poeta, 
amigo e patroUo de escrito
res, artistas e cientistas).

Louys (Pierre)

Escritor francês (Gand, 1870
—  Paris, 1925). Após a m or
te dos pais, foi educado por 
um irm ão vinte e três anos 
mais velho (George Louys). 
N o Liceu Jam son de Sailly, 
conheceu M areei D rouin, 
que o apresentou a A ndré 
Gide. Freqüentando os meios 
simbolistas parisienses, co
nheceu Debussy e P au l Va- 
léry. Com  este publicou, na 
revista “L a C onque” , poe
m as que m ais tarde reuniria 
no livro “A sta rté” (1891). 
C olaborou tam bém  na “Re- 
vue B lanche” , na “C entaure” 
e em outras. A partir de
1892, escreveu em prosa 
“Canções de Bilitis” (1894), 
sua obra-prim a e um  dos 
mais im portantes poem as em 
prosa franceses. Escreveu 
ainda: “Poesias de M éléagre 
de G adara” (1893); “Cenas 
da V ida das C ortesãs de Lu- 
cien” (1894); “A frodite”

(1806), rom ance sobre cos
tum es alexandrinos; um  con
to satírico, “As A venturas 
do Rei Pausole” (1901), e 
outros.

Lowell (Percival)

A strônom o norte-am ericano 
(Boston, 1855 —  Flagstaff, 
1916). G raduou-se em H ar- 
vard, em 1876, e, após via
jar duran te  um ano, voltou 
a Boston. E ntre 1883 e 1893, 
dedicou-se a novas viagens e 
à literatura, escrevendo 
“C hoson” (1885), “The Soul 
of the F ar E ast” (“A Alma 
do Este D istante” , 1888), 
“N o to ” (1891) e “O ccult Ja- 
pan” (“Japão O culto” , 1895). 
Nesse período, ocupou tam 
bém cargos políticos. N a dé
cada de 1890, entusiasm ado 
pela descoberta dos canais 
de M arte, resolveu dedicar- 
se ao estudo dos planetas. 
C onstruiu o grande observa
tório que leva seu nome. 
Concebeu um a teoria onde 
supunha m arcianos inteligen
tes que, devido à escassez de 
recursos vitais no planeta, 
teriam  construído canais de 
irrigação, que levavam a água 
degelada dos pólos para re
giões onde eram cultivados 
vegetais. Expôs esta teoria 
em livros como “M ars and 
its C anais” (“M arte e seus 
C anais” , 1906). N um  trab a
lho publicado em 1915, fez 
um detalhado estudo m ate
m ático das perturbações do 
m ovim ento de U rano, con
cluindo que seriam provoca
das por um planeta desco
nhecido, para  além de Ne- 
tuno. A penas catorze anos 
após a m orte de Lowell se
ria descoberto esse planeta: 
Plutão.

Lowry (Malcolm)

Escritor inglês (Birkenhead. 
Cheshire, 1909 —  Ripe, Sus- 
sex, 1957). E ra aluno bri
lhante em Cam bridge quan
do aos dezoito anos em bar
cou num cargueiro para o 
Extrem o Oriente. Ao voltar, 
term inou os estudos e publi
cou em 1932 seu prim eiro 
rom ance: “U ltram arine” . Es
teve tam bém  nos Estados 
U nidos (durante algum tem 
po foi cenarista em H ol
lywood), no M éxico (em 
1938 e 1939) e no Canadá. 
Escreveu ainda “L unar Caus- 
tic” e “ U nder the V ulcano” . 
E ste, publicado em 1947, é 
considerado sua obra-prim a. 
Ao lado do am or, o alcoo
lismo —  visto não com o ví
cio, mas como paixão da 
álm a em busca de um  p ara í
so perdido —  é um  dos eixos

temáticos. Essa busca p ro 
cessa-se num  labirinto fo rm a
do pelo cruzam ento de vá
rios planos, que fornecem  
chaves para  a interpretação 
do livro: autobiográfico, geo
gráfico, sócio-cultural, lin
güístico, esotérico e clássico, 
entre outros. M alcolm  Lowry 
gastou aproxim adam ente dez 
anos para  term inar o livro e 
reescreveu-o quatro  vezes. 
Concebeu-o como “ Inferno” , 
prim eira parte  de um a trilo 
gia. Perdeu num  incêndio o 
m anuscrito que faria parte 
do “P urgató rio” .

Lozano (Cristobal)
E scritor espanhol (Toledo, 
160^ —  id., 1667). Suas pe
ças, rom ances e novelas fo
ram  leituras populares das 
classes pobres dos séculos 
X V II e X V III. Lozano in
corporou  à litera tu ra  de seu 
país as imagens da “E spa
nha m edieval” : fantasmas,, 
igrejas m isteriosas, nobres 
mendigos, visões fúnebres e 
místicas, fidalgos assassinos. 
Escreveu: “Los Reys Nue- 
vos de Toledo” (1667), um 
misto de rom ance de cava
laria com estória fantástica; 
“D avid Perseguido Y Alivio 
de Lastim ados” (1658); “So
ledades de la V ida y D esen
ganos dei M undo” , onde 
conta as aventuras de um 
erem ita num  rom ance que 
m istura o tipo picaresco com 
a atm osfera lúgubre das pe
ças de Calderón de La B ar
ca. A  obra de Lozano m os
tra  um a E spanha de vaga
bundagem, resultado direto 
do insucesso do sisTema 
m ercantilista.

Lubitsch (Emst)
A tor, diretor e produ tor ale
mão, naturalizado am ericano 
(Berlim, 1892 —  Hollywood,
1947). Iniciou a vida artís
tica com o com ediante, ao la
do de M ax R einhardt, no tea
tro (1911), indo para  o ci
nem a em 1913. ÁPÓs partici
par de cinco filmes, como 
ator, estreou na direção 
(1915). De 1917 a 1922 (ano 
em que foi para  os Estados 
Unidos), realizou um a série 
de filmes com o ator, passan
do depois a fazer tam bém  
roteiros. Suas produções, 
apesar de acom panharem  a 
vanguarda cinem atográfica, 
na época do Expressionismo 
e do Realismo alemão, p ro 
curam  m uito mais divertir do 
que levantar problem as. R o
dou “C arm em ” (1918) e 
“M adam e D ubarry” (1919), 
(este, conform ista e anti-re
volucionário). Em  Hol-
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lywood, onde, em 1935, se 
tornou diretor artístico e su
pervisor de toda a produção 
da P aram ount P ictures C or
poration, dedicou-se a filmes 
para distrair, passa t$npos 
onde não aparecessem^ con
flitos financeiros, políticos 
o}i domésticos. N ão chegou 
à vulgaridade pu ra  e simples, 
m as a constante desses fil
mes eram  apenas bonitas e 
elegantes atrizes. Deixou 
tam bém  “P araíso  Perdido”
(1924), “A Viúva Alegre”
(1934), “ O A njo” (1937), 
“N ino tchka” (1939), “ Ilusões 
Perdidas” (1941), “Ser ou 
N ão Ser” (1942) e “O Céu 
Pode E sperar” (1943).

Lucílio (Caio)

Poeta latino (Suessa, 180 
a.C. —  Nápoles, 102 a.C,). 
De fam ília rica, possuía ter
ras na Sicília. Passou a m aior 
parte de sua vida em Rom a 
e participou do grupo de fi
lósofos e letrados que cer
cava Cipião Emílio, o des
truidor de C artago e N um an- 
cia, e que inaugurara um a 
nova m aneira de expressão 
poética; im itando os alexan
drinos. Tornou-se amigo ín 
timo de Cipião Emílio, após 
ter servido sob suas ordens 
na guerra da N um ancia (134- 
133 a.C.). Com o outros inte
grantes do círculo, interes
sou-se m uito pela cultura 
grega e pelas tradições ro 
manas. M anteve relações 
pessoais com filósofos gre
gos. Com eçou a carreira li
terária  em 131 a.C. e os tra 
balhos que realizou foram  
reunidos em trin ta  livros, edi
tados após sua m orte. Caio 
Lucílio utilizou-se da  sátira 
para tra ta r de tem as da épo
ca, fornecendo em sua obra 
um quadro significativo da 
sociedade rom ana do fim do 
século II  a.C. Foi o primeiro 
a se servir da  sátira para co
m unicar opiniões pessoais, 
realizar críticas de caráter 
moral, político e literário, e 
a em pregá-la com o arm a de 
polêmica. U tilizou quase ex
clusivamente o verso hexa- 
m étrico. H orácio foi seu 
principal discípulo e grande 
adm irador.

Lucrécio (Titus Lucretius 
Canis)

P oeta latino (Rom a ?, c. 
98 a.C. —  id. ?, c. 55 a.C.). 
Conta-se que enlouqueceu 
por efeito de um a poção de 
am or, que escreveu seus li
vros nos intervalos de luci
dez e que se suicidou com 
43 anos. T eria m orrido no 
mesmo dia em que Virgílio

vestiu a “ toga virilis” . C í
cero jé o único contem porâ
neo que faz com entários a 
sua obra. Considerado um 
dos m aiores poetas rom anos, 
a im portância de Lucrécio 
deriva de seu grande poem a 
épico-didático “D e Rerum  
N a tu ra” (“Sobre a N atureza 
das Coisas”), um a com pleta 
e coerente exposição da filo
sofia de Epicuro. É consti
tuído por seis livros, agrupa
dos aos pares. Os dois pri
m eiros tra tam  dos princípios 
fundam entais, expõem a d ou
trina dos átom os, as idéias 
de que nada é criado do na
da, de que o universo é fo r
m ado por corpos e de que o 
espaço é vazio; o livro III 
expõe a dou trina de que a 
alm a é de natureza m aterial 
e não sobrevive ao corpo, e 
no IV desenvolve-se um a teo- 
jia  da percepção sensória, 
estudando o problem a de co
mo a alm a tem conhecim en
to do m undo exterior; nos 
livros V e VI, Lucrécio com 
plem enta o sistema filosófi
co expondo um a física, um a 
cosmologia, um a astronom ia 
e um a m eteorologia. L ucré
cio não foi um poeta inova
dor, chegando mesmo a u ti
lizar form as em desuso na 
época. Sua poesia adquire, 
conform e o andam ento do 
poema, todos os tons líricos: 
épico, satírico e elegíaco. 

“Sua im portância, em grande 
parte, deriva da força e 
da  beleza com que deu 
expressão às angústias e 
perguntas fundam entais do 
homem.

Ludendorff (Edich 
Friedrich Wilhelm)

M ilitar e político alem ão 
(Kruszewina, 1865 —  M uni
que, 1937). D epois de ter 
feito parte  do corpo de ca
detes, entrou, em 1882. para 
o Estado-M aior. A té 1912 di
rigiu a seção de operações, 
estabelecendo em 1913 um 
plano de concentração das 
Forças alemãs e, no começo 
da Prim eira G uerra  M undial

(1914), desem penhou papel 
im portante na preparação do 
ataque de surpresa a Liège. 
N o mesmo ano, foi enviado 
à frente oriental, com o chefe 
do Estado-M aior, contribuin
do p ara  as vitórias de Tan- 
nenberg e dos lagos M azu- 
rós, con tra  os russos. Em
1916, H indem burg assumiu o 
com ando geral dos Exérci
tos alemães e L udendorff 
tornou-se seu adjunto. A té o 
fim da guerra, L udendorff 
exerceu grande influência, in
clusivo no âm bito civil (qua
se nenhum a decisão de po lí
tica era tom ada sem sua 
aprovação). D efendia a guer
ra  até o últim o homem, e, 
com o arm istício de 1918, 
retirou-se p ara  a Suécia, afir
m ando que o Exército ale
m ão só se rendera por ter 
sido apunhalado pelas costas 
por um  governo traidor. De 
volta à Baviera, lançou-se a 
uma política segregacionista 
e reacionária, com idéias ra 
cistas contra judeus, maçons 
e cristãos. E n trando  em con
tato com Hitler, este lhe con
fiou o com ando das tropas 
que deveriam  m archar sobre 
Berlim durante o “putsch” 
de M unique (1923), que fra 
cassou. Preso é julgado, L u
dendorff foi libertado pouco 
depois. Em  1924, elegeu-se 
deputado. N o ano seguinte 
tentou a eleição presidencial, 
mas só conseguiu 0,6% dos 
votos. Separou-se de H itler 
em 1926, criando seu p ró 
prio grupo racista, o Tan- 
nenberg Bund. A cusado de 
ser um  im perialista alemão, 
publicou em 1935 sua m aior 
obra: “A  G uerra T ota l” . Es
creveu ainda inúm eras obras 
de ataque violento contra 
os judeus, os franco m açons 
e as igrejas cristãs, p re
conizando um  neopaganism o 
germ ânico, com a volta 
dos deuses da m itologia 
nórdica.

Ludius

Pintor e decorador rom ano 
(fim do século I a.C.). Teria 
sido o autor das pinturas 
que ornam entam  um  quarto 
na vila de Lívio, na Prim a 
Porta . D ecorou esse aposen
to com o afresco de um  ja r
dim luxuriante onde plantas 
e arbustos destacam -se de 
um  conjunto exuberante de 
flores. Seus trabalhos, m ar
cados pelo gosto decorativo 
e pelos efeitos de ilum inação, 
ilustram  sua inspiração em 
Pom péia e em Stabies. São 
considerados as form as mais 
originais da criação pictórica 
rom ^âa, que muito deve à 
p in tura helenística.
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Ludovici (Johann 
Friedrich)

A rquiteto alem ão (Schw- 
ebish-Hall, Baviera, 1670 —  
Lisboa, 1752). E studou ar
quitetura e escultura na 
Itália. Q uando chegou a 
Portugal (1701), m udou seu 
nom e alem ão Ludwig para 
Ludovici, e tornou-se o ar
quiteto preferido da corte; 
devido às influências que 
recebeu e exerceu, pode ser 
considerado um  elo entre as 
arquiteturas portuguesa e 
alemã. D irigiu a escola de 
arquitetura que era  cham a
da “do R isco” . E n tre  suas 
obras destacam -se o edifício 
da biblioteca da U niversida
de de Coim bra (1716/23), a 
capela-m or da catedral de 
Évora (1716/46), a igreja de 
São Domingos, o palácio do 
C am po de Santana, parte  
do aqueduto das Águas L i
vres, os palacetes de São 
Paulo de A lcântara e da 
Q uinta da A lfarrobeira. Sua 
obra mais fam osa —  o p a
lácio do m osteiro de M afra
—  foi term inada por seu fi
lho, Johann Joaquim .

Ludovico Sforza, o Mouro
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D uque de M ilão (?, 1451
—  Loches, F rança, 1508). 
F ilho de Francisco Sforza, 
tom ou o poder em 1481, 
usurpando o trono de seu 
prim o G ian Galeazzo, a 
quem teria feito envenenar. 
A m eaçado de perder o du 
cado (1494), cham ou o Rei 
C arlos V II da F rança  para 
auxiliá-lo. Em  1498, o su
cessor de Carlos V II, Luís
X II, afirm ou ter direitos he
reditários sobre o ducado. 
Ludovico lu tou  contra os 
franceses, mas foi derrotado 
e expulso de M ilão (1499). 
V oltou à cidade no ano se
guinte, retom ando seu lugar. 
Em  1500, contudo, foi apri
sionado pelos franceses e 
enviado p ara  Loches, onde 
ficou até a m orte.

Ludwig (Emil)

Escritor alem ão de origem 
polonesa (W roclaw, 1881 — 
Ascona, Suíça, 1948). E stu 

dou direito na Universidade 
de Breslau. D urante a P ri
m eira G uerra  M undial (1914- 
18) trabalhou como corres
pondente de um jo rnal de 
Berlim. Com eçou então a 
escrever um a série de bio
grafias de grandes persona
gens históricas, dando espe
cial atenção a seus aspectos 
psicológicos. Essas biografias 
alcançaram  enorm e sucesso 
popular e m ereceram  várias 
traduções. Mas, por in ter
pretarem  de form a bastante 
livre os fatos históricos, fo
ram  m uito criticadas pelos 
estudiosos. Em  1933, o es
critor judeu foi obrigado a 
abandonar a A lem anha na
zista. Refugiou-se nos E sta
dos U nidos e depois na Suí
ça. E n tre  suas biografias es
tão “B ism arck” (1913 e
1926), “G oethe” (1920 e 
1923), “N apoleão” (1925), 
“G uilherm e I I ” (1926) e 
“L incoln” (1930). Escreveu 
tam bém  obras para  teatro, 
rom ances e poemas.

Ludwig (KarI Friedrich 
Wilhelm)

Fisiologista alemão (Cas
sei, 1816 —  Leipzig, 1895). 
Estudou em Erlangen e em 
M arburg, onde ensinou ana
tom ia e fisiologia até 1849. 
D epois lecionou em Zurique 
até 1855, m orou em V iena e, 
em 1865, foi para  Leipzig, 
onde fundou o Institu to  de 
Fisiologia. Inventou m uitos 
aparelhos que o auxiliaram  
em pesquisas de fisiologia, 
entre os quais um a adap ta
ção do quim ógrafo de Tho- 
m as Young, que perm itiu  re
gistrar os gráficos de pressão 
arterial e dos m ovim entos 
respiratórios. Inventou tam 
bém um a bom ba de sangue 
que perm itiu  pesquisas sobre 
os gases dissolvidos no san
gue e na linfa, e que tam 
bém o ajudou nos estudos so
bre trocas gasosas em m ús
culos vivos e sóbre a função 
das substâncias oxidantes no 
sangue. Em  1844, concluiu 
um estudo sobre a form ação 
da urina e da linfa. Em  1866, 
descobriu o nervo depressor 
do coração e, logo a seguir, 
o nervo acelerador. A  partir 
disso, estudou a ação de vá
rias drogas sóbre o coração. 
Localizou o centro vasomo- 
tor na m edula quando estu
dava a pressão dos vasos ca
pilares. E studou a coagula
ção sanguínea e descobriu a 
lei “ tudo ou nada” das res
postas m usculares cardíacas. 
Ludwig foi o prim eiro a de
m onstrar que as glândulas do 
sistema digestivo são con tro
ladas pelo sistema nervoso.

Ludwig (Otto)

D ram aturgo alem ão (Eis- 
feld, Turíngia, 1813 —  Dres- 
den, 1865). Em  1839 foi a 
Leipzig estudar com  o com 
positor Felix M endelssohn- 
Bartholdy. M as acabou tro 
cando a carreira m usical pe
la literária. D e 1844 a 1849, 
período em que viveu em 
Meissen, seu principal inte
resse foi a teoria dram ática. 
A daptou para o teatro  uma 
obra do escritor H offm ann, 
que o influenciou m uito, as
sim como Tieck e Shakes- 
peare. Tornou-se conhecido 
com o dram a fatalista “D er 
E rb fo rster” (“O G uarda F lo 
restal H ered itário”), escrito 
em 1850. Suas ou tras peças 
teatrais caíram  no esqueci
m ento. Escreveu ainda o ro 
m ance trágico “Zwischen 
Him m el und E rde” (“Entre 
o Céu e a T erra”, 1855). Em  
1860, recebeu o prêm io 
Schiller, em bora fosse ad
versário declarado desse au
tor. Em  “Shakespeare-Stu- 
dien” (“Estudos Shakespea- 
rianos”), livro de ensaios pu 
blicado postum am ente (1871), 
O tto Ludwig analisa a poe
sia dram ática, sem chegar a 
conclusões nítidas. Alguns 
críticos consideram  sua obra 
com o um a arte regional. Foi 
o prim eiro a usar a expressão 
“realism o poético” e favore
ceu o  surgim ento da novela.

Lugosi (Bélà Blasko, 
dito Bela)

A tor norte-am ericano de ori
gem húngara (Lugos, 1882
— Hollywood, 1956). Sua 
atividade como ator começou 
em 1901, em teatros provin
cianos. Depois, atuou no 
T eatro  N acional H úngaro de 
Budapeste (1911/19). Com e
çou no cinema em 1915, na 
capital húngara, e trabalhou 
em num erosos filmes sob o 
nom e de A ristid Olt. Com a 
queda do Im pério A ustro- 
H úngaro, fundou o sindicato 
dos atores em 1918 e partici
pou, no ano seguinte, do le
vante revolucionário de Bela 
K un. Fugiu para a A lem anha 
e, em 1920, a tuou no filme, 
“D er Januskopf” , de F. W. 
M urnau, versão de “O M é
dico e o M onstro” . Em  1921, 
foi para Hollywood, onde co
m eçou trabalhando em al
guns filmes de aventuras, co
mo “The Last o f the Mohi- 
canos” , 1923), de M. Tour- 
neur. G anhou fam a com um a 
interpretação m arcante  no 
papel títu lo  do filme “D rá- 
cula” (1930), de Tod Brown- 
ing, baseado num  clássico de 
horror de Bram  Stoker. A

Lucílio, Caio —- 
Lugosi, Bélà Blasko, 
dito Bela



partir disso, a publicidade 
construiu nele o mito “vam 
piro” obrigando-o, entre ou
tras coisas, a andar com o um 
gorila, a vestir capas espe
ciais e a sóA in terpretar pa
péis desse gênero. Tais exi
gências contribuiram  para 
afetar-lhe a saude m ental: no 
fim da vida, ele julgava-se o 
próprio D rácula. Em  1946, 
com eçou a abusar de entor
pecentes, o que o conduziu 
à m orte. Bela Lugosi foi usa
do em m uitos filmes m edío
cres e seriados do gênero 
“h o rro r” . E ntre  os poucos 
filmes que lhe deram  o devi
do destaque, além de “ D rá
cula” , estão: “Black C a t” 
(“G ato  P re to ” , 1934), de E d
gar G. U lm er; “F rankenstein 
M eet the W olf M an” (“F ra n 
kenstein E ncontra  o Lobiso
m em ” , 1943), de R. W illiam  
Neil; “M urders in the Rue 
M orgue” (“A ssassinatos na 
Rua M orgue” , 1932), de Ro- 
bert Florey; e “M ark  of the 
V am pire” (“A  M arca do 
V am piro” , 1935), de Tod 
Browning.

Luís I
Rei de P ortugal (Lisboa, 
1838 —  Cascais, 1889). F i
lho de D ona M aria  II  e de 
F ernando de Saxe-Coburgo. 
Subiu ao trono em 1861, em 
meio a grande agitação: o 
povo acreditava que D om  
Pedro V, seu irm ão m ais ve
lho, fo ra  envenenado. Im pul
sionou o progresso do país 
com a construção de estradas 
de ferro e, em 1868, aboliu 
a escravatura nas colônias 
portuguesas. Casou-se em 
1862 com  M aria  P ia  de Sa- 
bóia. Culto, traduziu Sha- 
kespeare para o português. 
Com  sua m orte, subiu ao 
trono seu filho C arlos I.

Luís IX

Rei da F rança (Poissy, 1214 
—  Túnis, 1270). Assumiu o 
trono em 1242, enfrentando 
um a revolta feudal conduzi

da pelo conde de La M ar
che, que era apoiado pelo rei 
da Inglaterra, H enrique III. 
D erro tou  os ingleses e os no 
bres nas batalhas de Taille- 
bourg e Saintes (1242). Luís 
IX  com eçou então a trab a
lhar no sentido de obter um a 
paz mais duradoura com  a 
Inglaterra, que foi estabeleci
da em 1259 pelo T ratado de 
Paris: concordava em resti
tuir à Ing laterra a região de 
Quercy (Agénois), contra o 
reconhecim ento por esse país 
da posse francesa de M aine, 
Anjou, Touraine, Poitou, 
N orm andia e outros te rritó 
rios. N o ano seguinte, Luís 
IX  renunciou à Catalunha, 
à Sardenha e ao Roussillon 
em troca do reconhecim ento 
de Jaim e I, rei de A ragão, 
das possessões francesas de 
Provença e Languedoc. Esses 
tra tados foram  criticados na 
França, m as deram  a L uís 
IX  fam a de justiceiro e 
pacificador no plano in terna
cional. Foi por isso escolhi
do para  árb itro  de algumas 
questões européias, como a 
guerra entre H enrique I II  da 
Inglaterra e os barões ingle
ses, em 1264. Seu reinado 
fortaleceu o poder real. Ins
tituiu,^ entre ou tras coisas, 
um  órgão judiciário (“P a r 
lam ento”), form ado por sim
ples clérigos e juristas de 
profissão (substituindo os al
tos prelados e nobres), para  
defender os direitos da jus
tiça do povo. As cruzadas 
foram  seu m aior objetivo. 
Deixou Paris em 1248 para 
atingir a Palestina, pelo 
Egito, de onde m archaria 
até a T erra  Santa. A tingiu o 
C airo em 1250, mas foi der- 
irotado na batalha de M a- 
surah. Os m uçulm anos sol
taram -no em troca de um 
alto resgate. N o mesmo ano 
foi para a Síria, onde repa
rou fortificações e praças de 
guerras cristãs. C om  a m orte 
da mãe, que o substituíra no 
poder desde sua partida, 
voltou para a F rança em 
1252. Em  1270 decidiu m ar
char sobre Túnis com o ob
jetivo de converter o sultão 
E l-M ustansir e convencê-lo 
a lu tar contra o sultão do 
Egito, Baibars. Em  julho 
desse ano, quando desem bar
cou em C artago, foi vitim ado 
junto  com seu exército pela 
peste. Foi canonizado por 
Bonifácio V III, em 1297.

Luís XI

Rei da F rança  (Bourges, 
1423 —  Plessis-lez Tours, 
1483). F ilho de Carlos V II e 
M aria de Anjou, casou-se 
por conveniência com M arga

rida da  Escócia, filha de Ja i
me I. Im paciente para  subir 
ao trono, uniu-se a alguns 
nobres descontentes e lide
rou, em 1440, a “Praguerie” , 
revolta que visava derrubar 
seu pai. Vencido e perdoado, 
recebeu o controle do Del- 
finado. Insatisfeito partic i
pou de o u tra  revolta, em 
1455. D erro tado novam ente, 
refugiou-se na corte de F i
lipe, o Bom, duque de Bor- 
gonha. Q uando chegou ao 
poder, em 1461, L u ís X I pas
sou a perseguir a nobreza, 
sua antiga aliada nas revol
tas con tra  C arlos V II. F o r
mou-se então, contra ele, a 
liga do Bem Público. Depois 
da batalha de M onthléry 
(1465), L uís X I foi obrigado 
a ceder a N orm andia e as ci
dades do Somme para  Filipe. 
No ano seguinte reocupou 
a N orm andia, anexando-a 
definitivam ente ao reino* 
francês. C arlos, o Tem erário, 
filho de Filipe e tam bém  d u 
que de Borgonha, form ou 
o u tra  liga contra o rei, para 
lim itar seus poderes. Após 
diversas lutas, L uís X I foi 
para Pérone, onde se en
contrava Carlos, com a falsa 
intenção de assinar a paz. 
Sabendo de seus planos, C a r
los aprisionou-o em seu p a
lácio (1468). Foi libertado 
um ano depois, sob condi
ções hum ilhantes: teve de ce
der diversas propriedades a 
seu irm ão (aliado de C arlos), 
e foi obrigado a assistir ao 
esm agam ento da região de 
Liège (fiel ao rei). Em  1475, 
assinou a paz com a Ingla
terra, para  isolar Carlos, o 
Tem erário, que m orreu  em 
1477. Com  sua m orte, 
Luís X I apropriou-se de suas 
terras: Borgonha, Somme, 
A rtois e Franco-C ondado. 
Tentando salvar sua herança, 
M aria de Borgonha, filha de 
Carlos, casou-se com M axi- 
miliano da Á ustria, que ini
ciou um a guerra contra a 
França. Os austríacos foram  
vencedores, mas, devido a 
um a revolta em Flandres, os 
dois países assinaram  o tra 
tado de A rras, pelo qual Luís 
X I “guardaria” o que tinha 
conquistado depois da m orte 
de Carlos. Essas possessões, 
contudo, seriam um  dote de 
M argarida da Á ustria (filha 
de M aria  e M aximiliano), 
que deveria casar-se com  o 
filho dc Luís, o fu turo  C ar
los V III. P o r um  complexo 
sistema de testam entos, Luís
X I recebeu ainda A njou, 
M aine e a P rovença (1480- 
1481), transform ando-se num  
dos grandes unificadores do 
E stado francês. O rientando 
seu reino para o absolutis-



mo, criou novos parlam entos 
em G renoble, Bordéus e Di- 
jon, que facilitariam  a ação 
do poder central. M elhorou 
as estradas, estabeleceu os 
prim eiros correios e deu in
crem ento econôm ico ao país, 
favorecendo a entrada de es
trangeiros e criando as p ri
m eiras indústrias.

Luís XII

Rei da F rança (Blois, 1462
— Paris, 1515). F ilho de 
C arlos de O rleans e M aria 
de Kleves, em 1465 herdou 
do pai o título de duque de 
Orleans. P o r im posição de 
Luís XI, que desejava extin
guir a C asa de Orleans, ca
sou-se com  Joana de F rança, 
a estéril filha do rei. Mas, 
com  a m orte de Luís X I e 
a m inoridade de C arlos V III, 
passou a liderar a oposição 
feudal, em preendendo a cha
m ada “guerra louca” contra 
a Regente A nne de Beaujeu. 
Contudo, em 1488, foi venci
do e aprisionado. L ibertado 
em 1491, reconciliou-se com 
a coroa e com andou um 
exército na prim eira guerra 
da Itália (1494-1495), onde 
pretendia o  trono de M ilão. 
M as, com  a m orte de Carlos 
V III (que não tinha herdei
ros), tornou-se rei da F rança 
em 1498, como L uís X II. Já  
no ano seguinte, depois de 
obter do P apa A le x a n d re V I 
a anulação do m atrim ônio 
com  Joana, casou-se com 
A nne de Bretagne, a viúva 
de seu antecessor. Conquis
tou  M ilão em 1499; no ano 
seguinte, perdeu e reconquis
tou esse reino. Em  1501, 
conquistou N ápoles com a 
ajuda de F ernando II de A ra- 
gão, com quem  se desenten
deu quanto à divisão do rei
no, que afinal acabou per
dendo. Em  1504, pelo tra ta 
do de Blois, renunciava p ra 
ticam ente às pretensões na 
Itália, concedendo M ilão, 
Gênova, além da Borgonha 
e B retanha com o dote a 
sua filha C laude (noiva de 
C arlos da Á ustria, fu tu ro  Rei 
C arlos V). Em  1506, convo
cou os Estados G erais (as
sembléia francesa) de Tours, 
que anularam , no tratado  de 
Blois, o item  referente ao ca
sam ento de Claude. Assim, a 
B orgonha e a B retanha conti
nuaram  com a F rança. D e
pois disso, L uís X II tom ou 
Gênova, que se revoltara 
contra seu dom ínio, e aderiu 
estranham ente à liga de 
Cam brai, que reunia contra 
Veneza (sua antiga aliada) 
Fernando de A ragão, Maxi- 
m iliano e o P apa Júlio II. 
C onquistou vitórias em Ag-

nadel (1509), mas o papa, 
preocupado em expulsar os 
“bárbaros” da Itália, assinou 
a paz com V eneza ,e  form ou 
um a Santa Liga reunindo 
Espanha, Á ustria, Ing laterra 
e V eneza contra a França. 
Luís X II obteve algumas vi
tórias, m as foi vencido pelos 
suíços em N ovare (1513) e 
teve de renunciar novam en
te a M ilão. Nesse mesmo 
ano, os ingleses invadiram  
Guinegatte, enquanto os suí
ços tom avam  a Borgonha. A 
paz com a Inglaterra seria 
assinada no ano seguinte, 
quando, após a m orte  de 
Anne, Luís X II casou-se com 
M aria da Inglaterra (irm ã de 
H enrique V III). M orreu  sem 
deixar filhos vivos. Passou à 
história como um  dos mais 
populares reis da F rança, 
responsável por um a política 
interna baseada na organiza
ção da justiça e na codifica
ção dos costumes.

Luís XIII, o Justo

Rei da F rança (Fontaine- 
bleau, 1601 —  Saint-G erm a- 
in-en-Laye, 1643). E ra  o fi
lho m ais velho de H enrique
IV  e de M aria de Médici 
(que assumiu a regência em 
1610, após o assassinato do 
marido). Em  1614 foi decla
rada a m aioridade de Luís 
X III, m as não lhe foi per
m itido participar do gover
no. Em  1624 iniciou-se o 
longo período de colaboração 
entre Luís X II e Richelieu, 
que não  conseguiria m ano
brar o rei como simples fan
toche: nenhum a grande deci
são de Richelieu foi tom ada 
sem o consentim ento de Luís
X III. P or ocasião das revol
tas que agitaram  o reino, foi 
Luís quem  exigiu condena
ções. Seu reinado concentrou- 
se na projeção externa do 
país, através dos feitos m i
litares. Em  1615 casou-se 
com A na d a  Á ustria, mas o 
prim eiro herdeiro só nasce
ria depois de 23 anos. Essa

am eaça à continuidade no 
trono favoreceu as empresas 
da nobreza, que via no ir
m ão de Luís, G astão de O r
leans, o fu tu ro  rei. Assim, 
am eaçado pelo irm ão, não 
sentindo nenhum a simpatia 
hum ana por Richelieu e 
abertam ente com batido em 
sua política pela esposa (de 
quem viria a separar-se), Luís 
viu-se traído. M as a m onar
quia seria finalm ente conso
lidada em 1638, com o nasci
m ento de Louis Dieudonné, 
futuro  Luís XIV.

Luís XIV, o Rei-Sol

Rei da F rança  (Saint-Ger- 
m ain-en-Laye, 1638 —  V er
salhes, 1715). F ilho m ais ve
lho de Luís X III  e de A na 
da  Á ustria. T inha cinco anos 
quando seu pai m orreu. Sua 
mãe, a regente, entregou o 
governo ao cardeal M azari- 
no, que influenciou a form a
ção do delfim. Em  1660, ca
sou-se com M aria  Teresa, a 
in fanta da Espanha. Em  
1661, com a m orte de 
M azarino, decidiu pôr fim ao 
regime m inisterial e assumir 
efetivam ente o reinado. Ao 
mesmo tem po, a revolta da 
F ronda encam inhou-o para o 
absolutism o: devido às agi
tações, am plos setores espe
ravam  que o poder real con
seguisse assegurar estabilida
de. Assim, L uís levou o ab
solutismo a seu ponto mais 
alto: defendeu a teoria do di
reito divino dos reis; cen tra
lizou as fórças policiais; re
duziu à im potência os ó r
gãos tradicionais de repre
sentação política (entre eles, 
os Estados Gerais); controlou 
tòcja a adm inistração; e 
seus m inistros não tiveram  a 
m ínim a independência. A  in
terferência do poder político 
na vida econôm ica resultou 
na criação de m anufaturas, 
com panhias de com ércio e 
em preendim entos m arítim os 
coloniais. O absolutism o m a
nifestou-se tam bém  no dom í
nio religioso: sustentou con-
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tra o papado a dou trina das 
liberdades da Igreja Galica- 
na, com bateu os jansenistas 
e protestantes, e revogou o 
Édito de N antes. Em  1682, 
Luís X IV  instalou-se em 
Versalhes, atraindo a nobre
za para  a corte, onde brilha
vam M olière e Lully. A fas
tados de suas províncias, os 
nobres foram  excluídos da 
política. Com  relação ao ex
terior, a política de Luís 
X IV  m ostrou-se agressiva, 
com  vitórias (guerras de D e
volução da F landres e guer
ra  da H olanda) e m uitos gas
tos (guerra da Liga de Augs- 
burgo e guerra .da Sucessão 
da Espanha). Isso contribuiu 
para  que a F rança entrasse 
num  período de declínio. 
Obrigado a -recorrer a em
préstim os, m ultiplicou os im 
postos. Com  sua m orte, ini
ciou-se forte reação ao abso
lutismo.

Luís XV

Rei da F rança (Versalhes, 
1710 —  id., 1774). Bisneto 
de L uís X IV  e filho do du
que de Borgonha, foi coroa
do em 1715. Em  1725 ca
sou-se com M aria  Leszcyzns- 
ka, com quem teve dez fi
lhos. A ntes de assumir o tro 
no, a regência ficou a cargo 
de Filipe de O rleans im
posto pelo Parlam ento. Após 
a m orte de Filipe, esse car
go passou para o duque de 
Bourbon (1723/26), contra 
quem deu-se o prim eiro ato 
de autoridade de L uís XV, 
que o substituiu por seu an
tigo preceptor, o cardeal 
Fleury (1726/43). Este p ro
curou superar os problem as 
econôm icos pela estabiliza
ção m onetária (1726) e pelo 
estím ulo à atividade com er
cial e m arítim a, enfrentando 
a oposição parlam entar. D u 
ran te  todo o reinado de Luís 
XV, o Parlam ento  constituiu 
a principal fórça de oposi
ção e os ataques giraram  
principalm ente em tòrno de 
questões financeiras e reli
giosas. F leury esforçou-se 
por m anter a paz na  E uropa, 
m as teve de dar o apoio da 
F rança  ao sogro de L uís XV,

Stanislas, na guerra da su
cessão da Polônia, que te r
m inou pelo T ratado  de V ie
na (1738). Luís X V  perm a
necia afastado do governo, 
ocupando-se com a caça, 
aventuras am orosas e outros 
divertim entos da corte, em 
Versalhes. M as, com  a m orte 
de Fleury (1743), passou a 
presidir o Conselho de M i
nistros com plenos poderes. 
D uran te  vinte anos (1744- 
1764), suas ações foram  m ar
cadas pela influência da m ar
quesa de Pom padour, que 
protegeu os enciclopedistas e 
contribuiu para  a reaproxi- 
m ação da F rança  com a 
Á ustria (efetivada em 1756). 
Em  1740, a participação da 
F rança  na guerra da suces
são da  Á ustria (term inada 
oito anos depois) aguçou os 
problem as econômicos do 
país. Em  1749, o im posto so
bre os rendim entos, in trodu
zido por M achault d ’A rnou- 
ville para recuperar a eco
nomia, acirrou a oposição 
parlam entar. E  essa reação 
intensificou-se ainda mais 
com a G uerra  dos Sete Anos 
(1756/63), que tirou  da 
França seu prim eiro im pério 
colonial. A  oposição canali
zou-se sobretudo contra os 
jesuítas, levando o rei a dis
solver a C om panhia de Jesus 
(1764). P ara  enfrentar a opo
sição, foi criado um  triunvi
rato m inisterial (1770/74), 
com posto por M aupéou, Ter- 
ray e d’Aiguillon, que supri
miu o Parlam ento  de Paris 
em 1771. M aupéou escolheu 
os m em bros de um novo 
Parlam ento, que procedeu a 
reform as financeiras. A  re 
cuperação política e econô
mica foi com pletada pela 
anexação da L orena (1766) e 
da Córsega (1768).

Luís XVI

Rei da F rança  (Versalhes, 
1754 —  Paris, 1793). Foi co
roado rei em 1774, com à 
m orte do avô, Luís XV. C a
sou-se com a arquiduquesa

austríaca M aria A ntonieta. 
As vultosas despesas da cor
te agravavam  a situação fi
nanceira do país, já  abalado 
pela crise política: o clero 
e a nobreza opunham -se às 
reform as propostas pelo rei; 
os liberalistas denunciavam  
os gastos da corte; a burgue
sia adquiria poder, d isputan
do com  os nobres e o clero 
direitos no Parlam ento. O b
jetivando increm entar sua 
força contra o rei, o P a rla 
m ento pediu a convocação 
dos Estados G erais —  no
breza, clero e burguesia —  
(1787). Luís X V I tentou 
apelar para a força, reorga
nizando a justiça e anulando 
as atribuições políticas do 
Parlam ento. A crise econô
m ica intensificava-se cada 
vez mais, agravando a situa
ção política. V isando a ca
pitalizar a sim patia do T er
ceiro Estado (burguesia), o 
rei cedeu, aceitando os E s
tados Gerais. A burguesia 
exigiu a duplicação de seus 
representantes no Parlamen.- 
to e o voto por cabeça (e 
não por ordem , já  que seria 
derro tada pelos dois outros 
grupos sociais). Pressionado 
por facções reacionárias, o 
rei não aceitou a p roposta  da 
burguesia sobre o voto. N o 
entanto, depois da  resistên
cia oferecida, reconsiderou o 
problem a, atendendo a essa 
reivindicação. Percebendo a 
incoerência de suas atitudes, 
Luís X V I tom ou m edidas 
que m uito aceleraram  o p ro 
cesso revolucionário, decla
rado a 14 de julho, com 
a tom ada da Bastilha. Ante 
a agitação popular, o rei 
rendeu-se, recusando-se, p o 
rém, a sancionar a D eclara
ção dos D ireitos do H om em  
e a abolição do regime feu
dal. Após novas revoltas, re
fugiou-se nas Tulherias. A pa
rentem ente resignado com a 
queda do absolutismo, m an
tinha contatos com  o exte
rior, com forças que deve
riam  invadir Paris e derru 
bar o poder revolucionário. 
Em 1791, fugiu de Paris com 
a fam ília, m as foi preso em 
V arennes e reconduzido à 
capital. Em  1792, foi p rocla
m ada a República. Im plicado 
em negociações com  potên
cias estrangeiras, o rei foi 
julgado pela Convenção N a
cional (Assembléia C onstitu
inte) e, em 1793, declarado 
culpado: 387 votos apelaram  
para sua m orte, sem condi
ções; 334 pediram  sua de
tenção ou m orte condicional. 
A 21 de janeiro foi guilhoti
nado na p raça da Revolução. 
Com  sua m orte ocorreu  a 
queda do  absolutismo.



Luís XVIII

Rei da F rança  (Versalhes, 
1755 —  Paris, 1824). N eto 
de Luís XV, recebeu prim ei
ro o título de conde da Pro- 
vença. Foi cham ado M on- 
sieur quando seu irm ão su
biu ao poder como Luís XVI 
(1774). Casou-se em 1771 
com Luísa M aria Josefina de 
Savóia, da qual não teve fi
lhos. Foi herdeiro potencial 
do trono até 1781, quando 
nasceu o delfim. Fugiu para 
a Bélgica duran te  a R evolu
ção Francesa. Com a exe
cução de Luís XVI, foi no
meado regente e tom ou o tí
tulo de rei em 1795, depois 
da m orte de seu sobrinho. 
Apesar da * fraca ajuda das 
potências, passou a trabalhar 
para a restauração da m o
narquia, m ontando um a rede 
de agentes na F rança e ten 
tando contatos im portantes, 
sem sucesso. As vitórias do 
Exército da Revolução e, de
pois, as de N apoleão, assim 
como as pressões da diplo
m acia francesa, obrigaram -no 
a m udar de m oradia várias 
vezes: durante vinte anos 
m orou na Itália, Inglaterra, 
Prússia e Rússia. Pôde im 
por-se finalm ente graças à 
iniciativa de Tayllerand e ao 
apoio da Inglaterra: cham a
do pelo Senado, voltou à 
F rança  em 1814 e publicou 
a declaração de Saint-Ouen, 
garantindo as liberdades es
senciais e o regime represen
tativo. Foi aclam ado em P a 
ris, mas a volta de N apoleão 
(nos “Cem D ias” de 1815) 
obrigou-o a fugir para Gand. 
Em  1815 voltou ao poder 
com a Segunda R estauração 
(1815-1830) e, apesar das 
pressões, m anteve política 
m oderada de reconciliação.

Luísa Francisca de 
Guzmán (dona)

R ainha de Portugal (Sanlú- 
car de Barram eda, Espanha,
1613 —  Lisboa 1666). C a
sou-se com D om  João, duque

de Bragança, em 1633, quan
do Portugal estava sob do 
mínio espanhol (1580-1640). 
N a restauração da soberania 
portuguesa, ela convenceu o 
m arido (um dos conjurados) 
a aceitar o trono, com o que 
se iniciou a quarta dinastia 
(a de Bragança). Com  a m or
te do rei e a m enoridade do 
filho A fonso, ela tornou-se 
regente em 1656. N os anos 
Seguintes, a Espanha tentou 
várias vezes retom ar P o rtu 
gal, sem êxito. Em 1662, com 
a m aioridade do filho, D ona 
Luísa entra para o convento 
das C arm elitas D escalças no 
Grilo, Xabregas, que fòra 
fundado por ela mesma, e 
onde viveria quatro anos.

Luís Filipe I

Rei da F rança  (Paris, 1773
— Clarem ont, G rã-B retanha, 
1850). Filho de Luís Filipe 
Joseph de Orléans e de Loui
se M arie de Bourbon-Pen- 
thièvre, recebeu os títulos de 
duque de Valois (1773/85), 
C hartres (1785/93) e Orléans 
(1793-1830). Entusiasm ado 
com a revolução, entrou no 
clube dos jacobinos e parti
cipou das batalhas de 1792/ 
93. Fugiu após a derro ta  de 
Neerwinden e levou um a vi
da difícil no exterior, onde 
se recusou a lutar contra os 
revolucionários, atraindo o 
ódio dos emigrados. Em 
1809, casou-se com M arie 
Amélie de B ourbon, filha do 
Rei F ernando IV de N áp o 
les, e foi viver na Sicília. 
V oltou à F rança em 1817, 
depois da R estauração m o
nárquica. Viveu afastado da 
corte, m antendo contato com 
os políticos, financistas e es
critores liberais. N o  início 
de 1830 tornou-se a esperan
ça política da burguesia na 
qual se destacava o ativo 
grupo do banqueiro Laffitte, 
que o apoiava. A 7 de agos
to, foi proclam ado rei (con
trariam ente aos objetivos da 
revolução popular que der
ro tara  C arlos X). Seu reina
do caracterizou-se pela defe
sa dos interesses da burgue
sia, que explorava as facili
dades do liberalismo. O cen
so eleitoral continuou afas
tando a participação política 
das cam adas m ais pobres. 
M as a m onarquia era com 
batida pelas facções legiti- 
mista, bonapartista, republi
cana e socialista. As duas 
últimas organizaram  sete aten
tados contra o rei. Éle teve 
de enfrentar a insurreição 
dem ocrática de 5 a 6 de ju 
nho de 1832, as tentativas de 
restauração (no mesmo ano),

os levantes de Luís N apo
leão, em 1836 e 1840, e ainda 
as iftsurreições de Lyon e 
Paris (1834), Barbès e Blan- 
qui (1839). Desde 1831 Luís 
Filipe afastara-se do partido 
burguês liderado por Laffitte 
e La Fayette e aproxim ara- 
se dos conservadores. C on
quistou prestígio junto  às 
cortes européias pela ener
gia (|om que com bateu o m o
vimento socialista e por sua 
política de paz (recusava-se 
a colocar em questão os tra 
tados de 1815), à qual se 
opunha a m aioria da opinião 
pública francesa. Essa im po
pularidade da política exter
na, o afastam ento do rei em 
relação à burguesia financei
ra  e a incapacidade ue p re
ver a crise econôm ica de 
1847/48 m uito contribuíram  
para sua queda a 24 de feve
reiro de 1848. Forçado a 
assinar a abdicação, refugiou- 
se na Inglaterra.

Lukács (Georg)

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

Lulle (Raimundo Lúlio, 
dito Raimond)

Escritor, filósofo e teólogo 
catalão (Palma de M ajorca, 
c. de 1235 —  Bougie, Argé
lia, 1315). Descendente de 
nobres, levou um a vida dis
soluta até 1265, quando re
solveu dedicar-se à conversão 
dos infiéis. V endeu quase to 
dos seus bens, aprendeu ára
be e passou a percorrer a 
Europa, procurando apoio 
para  seu projeto missionário. 
Sem m uito êxito foi para 
Túnis, em 1291, onde pregou
o cristianismo durante um 
ano. Em  1300/02 esteve em 
Chipre e, em 1305, em Bou
gie, onde foi aprisionado por 
seis meses e deportado para 
a Europa. V oltou a Túnis? 
em 1315. U m a tradição, con
siderada por alguns como in
fundada, afirm a que ele teria 
sido m artirizado e assassina
do em Bougie. Foi beatifi- 
cado pela Igreja Católica. 
Escreveu cerca de 290 obras. 
Seus poemas, de inspiração 
nitidam ente sofista —  entre 
os quais o “Llibre d ’Amic 
et d ’A m at” (“Livro do A m i
go e da  A m ada”) — , e seus 
escritos m ísticos com binam  
simplicidade de expressão 
com pensam ento profundo, 
situando-o entre os maiores 
escritores catalães. Seu ro 
m ance filosófico-utópico “Lli
bre d ’Evast e B lanquerna” 
(1284?) e sua enciclopédia 
“Llibre de M eravélles” (c.
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riologia e botânica. D urante 
a Prim eira G uerra M undial, 
realizou diversas pesquisas 
que trouxeram  inform ações 
im portantes a respeito da te
rapia de ferim entos e do té
tano em especial. Fèz ainda 
pesquisas sòbre a patologia 
e o tra tam ento  do câncer, 
trabalhos sobre anafilaxia, 
reum atism o, floculação de 
colóides e introduziu os sais 
de magnésio na terapêutica.

Lumière (Louis)

Inventor e industrial francês 
(Besançon, 1864 —  Bandol, 
1948). Irm ão de Auguste 
M arie começou, aos dezes
seis anos, a fazer pesquisas 
no laboratório  de seu pai. 
Em condições precárias, ten
tou aperfeiçoar o processo 
da fotografia, no que foi 
auxiliado pelo irmão. Em 
1882, dois anos apofc ter ini
ciado as pesquisas, já  estava 
fabricando placas fotográfi
cas de gelatino-brom eto, em 
escala industrial. O objetivo 
de Louis, além da  fotografia 
em còres (que ele, chegou a 
fazer), era m ovim entar as 
figuras retratadas. A lcan
çou-o em 1895, com a in
venção do cinem atógrafo. N o 
mesmo ano apresentou o in
vento para  a Sociedade de 
Incentivo à Indústria Local, 
oferecendo o filme “La Sor- 
tie des O uvriers des Usines 
Lum ière” (“A Saída dos 
O perários da Usina Lum iè
re”). No N atal de 1895, 
houve a prim eira exibição 
cinem atográfica paga, no 
“G rand C afé”, de Paris, 
ponto de encontro de artis
tas e intelectuais. D e 1895 
a 1896, Louis apresentou 
cinqüenta filmes e foi, além 
do inventor, o prim eiro ci
neasta, diretor, produtor e 
industrial do cinema. Como 
produtor, chegou a fazer fil
mes não dirigidos por éle, 
como “R obespierre” , “Leduc 
de C ruse” , etc. Suas realiza
ções tinham  enquadrações 
engenhosas, composições in
teligentes e beleza plástica. 
Recusando-se a contratar 
atores, a aceitar cenários e 
maquilagens, fazia seus fil
mes registrando o m ovim ento 
do povo nas ruas. O essen
cial da obra de Louis, no 
entanto, são os filmes feitos 
em sua fábrica e em sua fa
mília, que docum entam  ex
cepcionalm ente os costumes 
da fam ília burguesa do fim 
do século XIX. Foi eleito 
m em bro da A cademia de 
Ciências em 1919. N o ano 
seguinte abandonou a direção 
de sua empresa, para dedi-

1288) ocupam  um a posição 
im portante no desenvolvi
m ento da ficção em prosa, e 
sua “A rbre de Sciència” 
(1295) é considerada um dos 
com pêndios mais completos 
do saber medieval. Lulle foi 
tam bém  professor na Univer- 
jsidade de Paris e conferen
cista em N ápoles e M ont- 
pellier. Seus tratados sobre 
as várias ciências são aplica
ções de sua concepção de 
arte: um a série de atributos 
divinos ou “Dignidades”, m e
diante as quais Deus pode 
ser conhecido pelos homens. 
Essas entidades arquetípicas, 
instrum entos do princípio 
criativo, estão relacionadas 
aos “Sephirot” da C abala ju 
dia (o que pode indicar que 
no próprio  núcleo da doutri
na de Lulle se m anifesta uma 
procura de diálogo com 
outras- religiões). Sua doutri
na incorpora elementos neo- 
platônicos e princípios do 
esoterismo tradicional (por 
exemplo, a concepção do ho 
mem como um microcosmo). 
Com sua arte divulgada na 
“Ars M agna” (C. 1274) e na 
“ Ars G eneralis U ltim a” 
(1308), aspirava encontrar 
um a “ ars com binatoria” , se
gundo a qual se pudessem 
deduzir todas as verdades a 
partir de alguns conceitos 
básicos (o que influenciaria 
Leibniz em sua p rocura de 
um a “ álgebra universal”). A 
utilização de complexas téc
nicas semimecânicas (envol
vendo notaçao simbólica e 
diagram as com binatórios) faz 
com que Lulle seja conside
rado, em certo sentido, um 
precursor das m odernas “m á
quinas lógicas” e da lógica 
simbólica.

Lully (Jean-Baptiste)

Com positor francês (Floren
ça, 1632 —  Paris, 1687). G io
vanni Baptista Lulli (seu no
me antes de se naturalizar 
francês) começou sua carrei
ra como bailarino e palhaço. 
Ê provável que tivesse sido

introduzido na F rança pelo 
duque de Guise. T rabalhou 
como m em bro de um conjun
to de cordas para Mme. de 
M ontpensier e em 1652 ligou- 
se à banda da corte de Luís 
XIV, onde foi violinista e 
com positor de músicas de 
dança. L iderou em seguida 
um conjunto recentem ente 
form ado: “Petit V iolons” . A 
partir de 1658 com pôs balés 
para a corte e no período 
1662/71 colaborou com Mo- 
lière. De 1672 até sua m orte 
trabalhou com o libretista 
Philippe Quinault. Entre suas 
óperas destacam -se “Thésée” 
(1675), “A tys” (1676), “ Isis” 
(1677) e “P roserp ine” (1680), 
cujo acom panham ento instru 
m ental era constituído por 
“24 violinos do Rei” e ins
trum entos de sopro que exe
cutavam , antes da ópera, a 
cham ada “ouverture françai- 
se” . Essa form a teve im por
tância fundam ental na evo
lução dos gêneros musicais 
“ abertu ra” e “sinfonia” . Lul
ly introduziu tam bém  novas 
danças, como o minueto, e 
divulgou outras, como a giga 
je a gavota. Além disso, foi 
o in trodutor de dançarinas no 
palco. Com pôs m uitas suítes, 
gênero que ajudou a divul
gar. Foi ainda autor de m ú
sica sacra (dezessete m otetes 
e um fam oso “m iserere” ). 
Devido ao alto posto que 
ocupou na corte, passou a 
ser um “ditador da música 
francesa” , obscurecendo m ui
tos outros compositores.

Lumière (Auguste Marie)

Inventor, biólogo e industrial 
francês (Besançon, 1862 — 
Lyon, 1954). Filho de Antoi- 
ne Lumière, fabricante de 
m ateriais fotográficos, cola
borou com o irmão (Louis) 
na invenção do cinem atógra
fo. Am bos trabalhavam  no 
aperfeiçoam ento de técnicas 
fotográficas quando se inte
ressaram  pelo cinematoscó- 
pio de Edison, cuja técnica 
desenvolveram, com binando 
os m ovimentos interm itentes 
do filme. O instrum ento foi 
apresentado pela prim eira 
vez em Paris em 1895, e no 
ano seguinte em Londres. N a 
época, realizaram  o primeiro 
filme projetado em público 
sòbre tela: “ La Sortie des 
Ouvriers des Usines Lum iè
re” (“ A Saída dos O perários 
da Usina Lum ière” ). E nquan
to Louis prosseguiu dedica
do às técnicas e m ateriais 
fotográficos, Auguste voltou- 
se para  o cam po da medi
cina. Escreveu alguns traba
lhos sòbre vitaminas, bacte-
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car-se apenas às suas expe
riências cinem atográficas. 
Louis chegou tam bém  a in
venções como o cinema em 
relevo com óculos bicolores
(1935). Louis Lumière to r
nou-se consagrado em todo
0 mundo. Em 1946, legou
1 800 filmes à Cinem ateca 
Francesa.

Lumumba (Patrice)

Político congolês (Katako- 
Kombé, Kasai, 1925 —  Ka- 
tanga, 1961). Foi educado 
num a escola m issionária bel
ga e trabalhou depois como 
funcionário público. Tornou- 
se m ilitante nacionalista e, 
em 1958, assumiu a presi
dência do M ovim ento N acio
nal Congolês (a favor da in 
dependência do Congo Bel
ga), que obteve m aioria de 
votos para  a C âm ara dos 
R epresentantes nas eleições 
de 1960. Lum um ba rom peu 
com os m oderados do M N C 
e tornou-se prim eiro-m inistro 
do novo governo nacional, 
em 26 de junho de 1960. Jo- 
seph Kasavubu, líder da 
Aliança dos Babongo e fi
gura de destaque na vida po 
lítica do país não teve outra 
alternativa senão aceitar a 
posição cerim onial de presi
dente. A 30 de junho desse 
ano, a Bélgica foi forçada 
a conceder independência à 
colônia, que recebeu o no
me de R epública do Congo. 
A libertação foi seguida de 
graves perturbações: o Exér
cito revoltou-se contra os 
oficiais, a população euro
péia foi vítim a de massacres 
e teve início o movimento 
secessionista de K atanga. Em
11 de julho, Moisés Tshom- 
bé, presidente da rica p ro 
víncia m ineira de K atanga, 
proclam ou a secessão. L u
m um ba tentou de todas as 
m aneiras deter essa tendên
cia divisionista. A 14 de ju 
lho de 1960 pediu auxílio à 
O N U , que consentiu em en
viar uma força internacional 
ao país, mas recusou-se a 
interferir em suas questões 
internas, que estavam dando

origem a um a guerra civil. 
Assim, Lum um ba encontrou- 
se desarm ado frente à seces
são de Katanga. Pediu então 
auxílio à URSS, mas essa 
medida não foi aceita por 
Kasavubu. Isolado dos de
mais líderes congoleses, foi 
destituído pelo presidente em 
5 de setem bro de 1960. Nove 
dias depois foi preso pelo 
C oronel M obutu. T ransferi
do para  K atanga, onde che
gou a 17 de janeiro de 1961, 
foi assassinado a 12 de feve
reiro desse ano. Segundo a 
versão oficial, sua m orte 
ocorreu durante um a ten ta
tiva de fuga. Em hom enagem  
a Lum um ba há em M oscou 
um a universidade com seu 
nome (para estrangeiros).

N aturalista dinam arquês (Co
penhague, 1801 —  Lagoa 
Santa, M G , 1880). D iplo
mou-se* em letras pela U ni
versidade de Copenhague, 
em 1818, e em filosofia pela 
Universidade de Kiel, um 
ano depois. G rande estudio
so de botânica e zoologia, 
transferiu-se em 1825 para 
o Brasil. Percorreu  os E sta
dos do Rio de Janeiro, São 
Paulo, M inas Gerais e Goiás, 
fazendo longas excursões e 
coletando um a grande varie
dade de m aterial que envia
va, em parte, para o Museu 
de H istória N atural da D i
nam arca. Em 1830 retornou 
à E uropa e visitou as uni
versidades d.e Berlim, Dres- 
den, Praga, V iena e Roma. 
Três anos depois voltou de
finitivam ente ao Brasil. Fez 
outras excursões e com ple
tou as anotações de “O bser
vações a Respeito da Vege
tação dos C am pos no In te
rior do Brasil, Especialm ente 
F ito-H istóricas” (1835). Em 
Minas Gerais estudou alguns 
fósseis encontrados em Cur- 
velo. M udou seus planos e 
dedicou-se às pesquisas ar
queológicas. Estudando as 
grutas das m ontanhas da ser
ra do Espinhaço, recolheu 
vários m ateriais e remeteu-os 
para a Sociedade Real de 
A ntiquários do N orte  em 
Copenhague junto com um 
m em onal sobre o assunto. 
Em 1842, segundo um  relato 
seu, já  tinha explorado mais 
de duzentas cavernas na re
gião e descrito 115 espécies 
de animais. Em 1844 encon
trou, na região, vestígios de 
hom ens pré-históricos (cujos 
estudos definiram  as caracte
rísticas daquele que ficaria 
conhecido posteriorm ente co
mo o “hom em  de Lagoa San

ta ”). A dotou como base para 
suas operações a cidade de 
Lagoa Santa, por ser o centro 
de um a área com m uitas 
cavernas. Escreveu a histó
ria do período pleistocênico 
brasileiro. Entre suas publi
cações estão: “Vista da F au 
na do Brasil A nterior à 
Últim a Revolução Geológi
ca” ; “Cavernas Calcáreas 
Existentes no In terior do Bra
sil, C ontendo Algum as Delas 
O ssadas H um anas” ; “Rela
tório  Sobre V ertebrados do 
Brasil” ; “Sobre os Animais 
Carbonizados no Brasil na 
Época Geológica A tual e na 
A nterior” ; “A notações sobre 
os Últimos Exam es e D esco
bertas em Cavernas do Bra
sil” e m uitas outras.

Lutero (Martinho)

V. Luteranismo, Enciclopédia 
A bril (vol. V II).

Lutz (Adolfo)

Médico e cientista brasileiro 
(Rio de Janeiro, 1855 —  id. 
1940). Em  1877 formou-se 
em m edicina na Suíça, pela 
Universidade de Berna. R ea
lizou depois diversos estágios 
em universidades européias: 
Viena, Praga, Leipzig, Paris, 
Londres, H am burgo. N esta 
últim a, trabalhou com o p ro 
fessor U nna, que realizava 
im portantes estudos sObre a 
lepra. D e volta ao Brasil, 
passou a clinicar em Limei
ra , no interior do Estado de 
São Paulo. De 1889 a 1890 
esteve no leprosário de K a- 
lihi da ilha de M olocai no 
H avaí. Em 1893, de nóvo no 
Brasil, foi nom eado diretor 
do Instituto Bacteriológico 
de São Paulo, onde perm a
neceu até 1908. T rabalhou 
depois com Osvaldo Cruz no 
Instituto de M anguinhos. R e
conheceu os principais trans
missores da m alária; estudou 
a ancilostom íase e o m os
quito transm issor da febre 
am arela, e descobriu inúme-

Lund (Peter Wilhelm)

Lully, Jean-Baptiste 
— Lutz, Adolfo



ros protozoários parasitos. 
Escreveu, entre outras obras, 
“A Opilação ou Lipoemia 
In tertrop ical” (1888), “Febre 
Tifóide em São P au lo” 
(1898), “Novas Espécies de 
M osquitos no Brasil” (1905), 
“ Sobre a L epra” (1912), 
“Observações sobre a Evolu
ção do Schistosoma manso- 
ni” (1916) e “Sobre d ifteria”
(1920).

Luxemburgo (Rosa)

Revolucionária alemã de ori
gem polonesa (Zamósc, 1870
-  Berlim, 1919). F ilha de 
com erciantes israelitas, aos 
dezessete anos aderiu ao P a r
tido Socialista-Revolucionário 
polonês. Em 1889 fugiu da 
Polônia, para  escapar da de
portação. Em  Zurique ligou- 
se aos m arxistas russos emi
grados. D urante o Congres
so Internacional Socialista de 
Zurique em 1893, num a de
claração acerca do m ovim en
to operário  polonês, fez o 
prim eiro ataque às correntes 
reform istas (que defendiam  a 
aceitação de reform as sociais 
graduais como um  dos meios 
para se chegar ao socialis
mo): “U m  P artido  Socialista 
que se apóia nas m assas de
ve, certam ente, defender suas 
condições de existência, mas 
não deve perder de vista, na 
lu ta de todos os dias, a fi
nalidade revolucionária a 
atingir. As reform as são so
m ente etapas e posições de 
fórça no cam inho que leva 
à revolução social ( . . . )  De 
Zurique, Rosa foi para  a 
F rança e A lem anha. Ao ca
sar-se com um  operário  ale
m ão, assumiu a nacionalida
de do m arido. Rosa exerceu 
profunda influência no m o
vim ento operário alemão. 
Tornou-se m ilitante do P a r
tido Social-D em ocrata, onde 
desde o início com bateu a li
nha reform ista. N o Congres
so de D resden (1903), reivin
dicou a expulsão do revisio
nista Bernstein. A inda con
tra o reform ism o, escreveu 
“Greves de M assas, Partido 
e Sindicatos” (1906), preco
nizando a ação revolucioná
ria. D uran te  a revolução de
1905 foi à Polônia, onde pro
curou unir grupos socialistas 
poloneses e lituanos. Em
1906 foi presa por participar 
de um  m ovim ento revolucio
nário  em Varsóvia. D efen
sora intransigente do inter- 
nacionalismo, em 1914 dis
cordou mais um a vez do 
P artido  Social-D em ocrata, 
que defendia a participacão 
da A lem anha na Prim eira 
G uerra  M undial. Por fazer

propaganda pacifista, ficou 
presa de 1915 a 1918. Escre
veu então “C artas da P risão” , 
trabalho publicado em 1921. 
Tam bém , enquanto presa, 
fundou com K arl Liebknetch 
o grupo “ Spartakus” , de ação 
revolucionária. Esse grupo 
liderou em Berlim, em 8 de 
janeiro de 1919, um levante 
socialista contra  o governo 
republicano. Em 15 de ja 
neiro, após a derro ta da R e
volução, Rosa e Liebknetch, 
que estavam escondidos num 
apartam ento em Berlim, fo
ram  presos. Rosa foi assas
sinada e seu corpo atirado 
num  canal. Sua obra mais 
im portante é a “A cum ulação 
de C apital” (1913), onde 
com plem entou “O C apital” 
de M arx e iniciou a análise 
m arxista do imperialismo.

Luz (Carlos Coimbra da)
Político brasileiro (Três C o
rações, M G , 1894 —  Rio de 
Janeiro, GB, 1961). Em 1915 
bacharelou-se em direito, co
m eçando sua carreira polí
tica como prom otor público. 
Foi depois prefeito de Leo- 
poldina, secretário de E sta
do e, em 1934, deputado fe
deral por M inas Gerais. 
Q uando da instauração do 
Estado N ovo (1937) era lí
der da m aioria na Câm ara. 
Sua ascensão não term inaria 
aí: de 1938 a 1942, foi p re
sidente da Caixa Econôm ica 
Federal; a partir de 1945 
elegeu-se deputado federal. 
D e 1945 a 1946 ocupou a 
pasta da Justiça. Em 1955 
assumiu a presidência da C â
m ara dos D eputados. A p a r
tir de 18 de abril, exerceu 
interinam ente a presidência 
da República, devido ao afas
tam ento de C afé Filho por 
m otivos de saúde. M as a 29 
de abril foi declarado im pe
dido pelo Congresso.

Lyautey (Louis Hubert 
Gonzalve)

M ilitar francês (Nancy, 1854
— Thorey, 1934). Estudou no 
colégio m ilitar de Saint-Cyr 
e na Escola do Estado-M aior. 
Oficial de cavalaria em 1880, 
serviu em várias guarnições 
francesas (no país e nas co
lônias). Em 1897 esteve em 
M adagáscar e, em 1902, foi 
cham ado à F rança e p rom o
vido a com andante da subdi
visão de Ain-Séfra, na A rgé
lia —  onde, durante dez 
anos. em penhou-se na paci
ficação de diversas zonas. 
Em  1912 tornou-se o pri
meiro general residente em 
M arrocos. D uran te  a Prim ei
ra  G uerra  M undial (1914/18),

no período de 1916/17, foi 
m inistro da G uerra do gabi
nete de A ristide Briand. Em 
1921, retornou a M arrocos, 
assumindo o cargo de G ene
ral da  F rança. Em maio de 
1924, quando um a coligação 
de esquerda (que reuniu so
cialistas e radicais) venceu as 
eleições e assumiu o poder 
na F rança, Lyautey perdeu 
esse posto para o M arechal 
Henri Pétain. Em 1925, dei
xou M arrocos, voltando à 
França. Escreveu alguns li
vros: “A Função Colonial do 
E xército” , “C artas de Tonkin 
e do Sul de M adagáscar”
(1921), “Palavras de A ção” 
(1927). Em  1912, foi eleito 
m em bro da A cademia F ra n 
cesa de Letras.

Lyly (John)

Escritor inglês (Kent c. 1554
—  Londres, 1606). Tornou- 
se conhecido com a publi
cação de “Eupheus ou A 
A natom ia do E sp írito” 
(1579), rom ance em que lan
çou o “ eufuísm o” : com bina
ção exata das palavras, com 
cadência, aliterações, an tí
teses; utilização, por vezes 
abusiva, das figuras de lin
guagem. N a época, o eufuís
mo tinha por finalidade m os
trar a flexibilidade da lingua
gem inglesa, que poderia ser 
com parada às línguas grega 
e latina. Esse estilo serviu 
de modelo para  a prosa sha- 
kespeariana. A tem ática do 
rom ance era a colônia italia
na em Londres, com ataques 
aos sistemas de educação lon
drinos e tam bém  às m ulhe
res. D iante dos protestos d i
rigidos .à sua prim eira obra, 
Lyly com pôs “Euphues e a 
Inglaterra” (1580) exaltando 
as m ulheres inglesas e a R ai
nha Elizabeth. Em 1583 co
m eçou a escrever comédias 
mitológicas, algumas das 
quais foram  representadas na 
corte pelas crianças do coro 
da capela real e da catedral 
de São Paulo: “A lexandre e 
C am paspe” , “Safo e F ao n ” 
(1583), “Endim ião” (1586/ 
87), “G alatéia” (1584), “A 
M etam orfose do A m or” 
(1589) “M ídias” (1589), “A 
M ulher na L ua” (1594). N es
sas peças, acobertado por 
lendas gregas da época clás
sica, narra  acontecim entos da 
corte inglesa. Em 1589, Lyly 
foi eleito deputado no P a r
lam ento e reeleito três vezes, 
até 1601. Publicou um libelo 
contra os puritanos (1589), 
“Pappe with a H atchet Sua 
obra é parte  fundam ental da 
litera tu ra  e do teatro  da In 
glaterra elizabetana.


