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Pabst (Georg Wilhelm)

Cineasta alemão (Raudnitz, 
atualmente na Tchecoslová- 
quia, 1885 — Viena, 1967). 
Filho de um ferroviário, 
essa origem humilde iria exer
cer profunda influência em 
suas realizações. Iniciou a 
carreira artística como ator 
de teatro, em 1905, na Suí
ça. Em seguida, representou 
em Salzburgo, Berlim e Nova 
York. Em 1914, no início da 
Primeira Guerra Mundial, 
tentou regressar à Alemanha 
e, ao atravessar a fronteira 
franco-alemã, foi aprisionado 
pelos franceses e posto num 
campo de concentração, on
de permaneceria durante 
quatro anos. Em 1919, che
gando a Viena, reintegrou-se 
ao teatro, atuando principal
mente no Neuen Wiener Bü.h- 
ne (Novo Teatro Vienense). 
Mas, sentindo que o teatro 
austríaco, muito tradicionalis
ta, não lhe fornecia condições 
para desenvolver as potencia
lidades, retornou à Alema
nha. Em 1920, associou-se ao 
cineasta Cari Froelich na 
realização de “Im Banne der 
Krakk”, sob a direção deste. 
Pabst, que atuou no filme 
como ator principal, traba
lharia como cenarista e assis
tente de direção nas duas 
realizações seguintes da du
pla. Finalmente, em 1932, es
treou como diretor, com o 
filme “Der Schatz” (“O Te
souro”), ainda sob influências 
negativas trazidas do teatro. 
No ano seguinte, realizou 
“Grafin Donelli” (“A Con
dessa Donelli”) e, em 1925, 
“Die Freudlose Gasse” (“A 
Rua sem Alegria”). Com este 
último — uma descrição rea
lista e cruel da Viena de pós- 
guerra —, Pabst tornou-se 
um dos mais importantes ci
neastas da geração. Além dis
so, o filme revelou a atriz 
Greta Garbo, ainda pouco 
conhecida na época. Em 
1926, Pabst tentou uma in
cursão ao naturalismo, da 
qual resultou “Geheimmisse 
einer Seele”. (“Os Mistérios 
de uma Alma”), uma vulgari
zação infeliz das teorias freu
dianas sobre o sonho. Voltan
do ao realismo social, reali
zou “Die Liebe der Jeanne 
Ney” (“O Amor de Jeanne 
Ney”, 1927), sobre a degra
dação da família, e “Die 
Busche der Pandora” (“A 
Caixa de Pandora”, 1928), 
sobre sexualidade e prostitui
ção. Suas críticas sociais tor- 
naram-se cada vez mais enér
gicas: “Das Tagebuch einer 
Verlorenen” (1929) é a de
núncia do nazismo em ascen
são; “Westfront 1918” (1930) 
é uma crítica implacável à 
guerra e ao militarismo. Em

1931 dirigiu “Die Dreigros- 
chenoper” (“A Ópera dos Três 
Vinténs”), apesar dos protes
tos de seu autor, Bertolt, 
que empreendeu uma ação 
judicial contra Pabst. No 
mesmo ano, realizou também 
“Kameradschaft” (“Camara
dagem”), um apelo à solida
riedade internacional dos tra
balhadores. Nessa fase, Pabst 
representa o que há de me
lhor no cinema de preocupa
ções sociais da época, e sua 
obra desmente os críticos que 
vêem na década de 1920 uma 
absoluta supremacia do Ex- 
pressionismo na cinematogra
fia alemã. Seus filmes muda
ram totalmente de orientação: 
o filme “L’Atlantide” (“A 
Atlântida”, 1932/33) — reali
zado em versões alemã e 
francesa — é uma obra de 
esteta, que se deixa levar pe
lo fascinante e pelo lírico. 
Em 1933, em Paris, dirigiu 
“Don Quixote”, na mesma 
linha de “Atlântida”. Depois 
disso realizou obras menores, 
sob encomenda: “A Modern 
Hero” (“Um Herói Moder
no”, 1934), rodado em Hol
lywood; “Mademoiselle Doc- 
tor” (“Senhorita Doutor”, 
1937); “Le Drame de Shan
ghai” (1938); “Jeunes Filles 
en Détresse” (“Moças em 
Aflição”, 1939). Pouco antes 
da Segunda Guerra Mundial, 
aceitou o convite do governo 
alemão para voltar ao país. 
No cinema de propaganda de 
Hitler, realizou apenas filmes 
neutros e sem expressão. Mas, 
logo após a guerra, voltou aos 
temas anteriores. Assim, di
rigiu na Áustria sua obra-pri
ma, “Der Prozess” (“O Pro
cesso”, 1948), em que exal
tou os valores humanos ao 
relatar o processo contra a 
população de um gueto da 
Hungria no fim do século
XVIII. Depois disso, realizou 
vários filmes, dos quais se 
destacam “Der Letzte Acte” 
(“O Último Ato”), sobre os 
dias finais da guerra e a 
morte de Hitler, e “Es Ges- 
chach Am 20 Juli” (“O Dia
20 de julho Chegou”, 1955), 
sobre o atentado de 1944 
contra Hitler.

Pacher (Michael)

Pintor e escultor austríaco 
(Neustift, 1435 ? — Salzbur
go?, 1498). Desde 1467, pos
suía um “atelier” de retábu
los em Brixen. Suas obras, 
sempre com características 
esculturais — eram realizadas 
em madeira cavada —, são 
tidas como principais repre
sentantes do último período 
gótico da região do Tirol. 
Realizou, em 1471, o retá
bulo da Igreja de Gries, na 
Itália. De 1478 a 1481 dedi

cou-se ao retábulo de São 
Wolfgang, em Salzburgo. 
Nesse trabalho — sua obra- 
prima — estão representados 
o Cristo e a Virgem, ao la
do de São Wolfgang e São 
Benedito, numa extensão to
tal de 11 metros. Realizou 
também os retábulos dos 
Padres da Igreja (Munique) 
e da Catedral de Brixen. 
Em 1484, iniciou os traba
lhos no altar da Igreja de 
São Francisco, em Salzbur
go, mas essa obra ficaria 
inacabada. Suas realizações 
sofreram visível influência da 
arte setentrional italiana, 
principalmente de Mante
gna e Donatello. As figuras 
de Pacher, como as de Man
tegna, são densas e monu
mentais, e os rostos são ru
des e graves. Pacher foi 
também um mestre da pers
pectiva. Suas esculturas, ape
sar da influência italiana, 
inscrevem-se mais no quadro 
da tradição alemã.

Paderewski (Ignaz Jan)

Músico e estadista polo
nês (Kurylowka, atualmente 
na URSS, 1860 — Nova 
York, 1941). Estudou piano 
a partir de 1872 no Conser
vatório de Varsóvia, do qual 
seria professor desde 1876. 
Entre 1884 e 1887 foi a 
Viena estudar com Theodor 
Leschetizki, de cujo método 
se tornaria o principal de
fensor. Sua estréia como 
concertista deu-se em 1887, 
nos palcos vienenses. Apre- 
sentou-se em seguida, sem
pre com sucesso, em Paris, 
Londres e Nova York. Seu 
estilo, ao interpretar Chopin, 
Bach, Beethoven e Schu- 
mann — de cujas partituras 
também seria editor —-, im
pressionou muitos críticos, 
entre os quais George Ber- 
nard Shaw, que o considerou 
um dos principais pianistas 
da época. Seu virtuosismo só 
era comparável ao de Lizst.



Em 1901, representou-se, em 
Dresden, sua ópera “Mau- 
ru”. A “Sinfonia em Si Me
nor”, também de sua auto
ria, foi apresentada em Bos
ton, em 1909. Nessa época 
Paderewski tornou-se diretor 
do Conservatório de Varsó
via. Dedicou-se ainda à polí
tica. Durante a Primeira 
Guerra Mundial, filiou-se ao 
Comitê Nacional polonês, 
presidido por Roman Dmo- 
wski, e foi apontado como 
seu representante nos Esta
dos Unidos. Entre 1916 e
1917, pressionou o presiden
te Woodrow Wilson a usar 
de sua influência na tentati
va de restaurar a indepen
dência e a unidade polonesas. 
Assim, obteve a inclusão do 
item sobre a independência 
polonesa na Mensagem de 
Paz de 22 de janeiro de 
1927 e nos Trinta Pontos de 
janeiro de 1918. Nessa épo
ca, Jozef Pilsudski chefiava, 
em Varsóvia, um governo 
provisório, enquanto o Co
mitê Nacional polonês era 
reconhecido como legítimo 
representante da Polônia, pe
los aliados. Paderewski, con
cluindo que se fazia neces
sário criar um governo real
mente nacional na Polônia, 
pressionou Pilsudski a acei
tar a idéia. Este, convencido, 
pediu-lhe que formasse, em 
Varsóvia, um governo de 
técnicos, sem nenhuma colo
ração partidária. Esse gover
no — em cuja testa estava o 
próprio Paderewski — seria 
composto em janeiro de
1919. Mas o governo de Pa
derewski, sem o apoio de 
nenhum partido político, foi 
um fracasso. Assim, em 27 
de novembro de 1919, re
nunciou ao cargo, com in
tenções de nunca mais voltar 
à política. Dedicou-se exclu
sivamente à música, reali
zando concertos na Europa 
e nos Estados Unidos, em 
auxílio às vítimas da guer
ra. Mas, no início da Se
gunda Guerra Mundial,  ̂ o 
governo polonês no exílio 
ofereceu-lhe a presidência do 
Conselho da Nação Polone
sa. Aceitando o cargo, nele 
permaneceu até 1940, quan
do a França capitulou frente 
à Alemanha. A partir desse 
ano, Paderewski viveu nos 
Estados Unidos, onde viria a 
falecer. Deixou várias com
posições, além de canções 
patrióticas: “Danças Polone
sas” ; “Elegia”; “Minueto em 
Sol Maior”; “Variações e 
Fuga”; etc.

Paeonios de Éfeso

Arquiteto grego (Éfeso, sé
culo IV a.C.). Foi responsá
vel pela reconstrução do

templo de Ártemis, em Éfe
so, após o incêndio de 356 
a.C. Em seguida dirigiu a 
construção do colossal tem
plo de Apoio em Dídima, em 
colaboração com Dafne de 
Mileto. Paeonios pertenceu à 
geração de arquitetos jónicos 
que cultivavam o gosto pelas 
enormes proporções: as gi
gantescas colunas do templo 
elevam-se sobre uma base de 
3,5 metros de altura. Além 
disso, todos os pormenores 
estão cuidadosamente dispos
tos com o objetivo de pro
vocar a sensação de grandio
sidade. O templo de Apoio 
é, nessa medida, a primeira 
manifestação de uma nova 
tendência, levada até as últi
mas conseqüências, da arqui
tetura grega. Essa tendência 
seria acentuada e até mesmo 
exagerada pelas construções 
romanas.

Paeonios ou Peônio de 
Mendé

Escultor grego (Mendé, se
gunda metade do século V
d.C.). É conhecido através 
da estátua em mármore de 
Nike (Vitória), encontrada 
em Olímpia. É provável que 
a obra tenha sido executada 
em comemoração à vitória 
na guerra de Esfactéria, em 
414 d.C. Ao realizar esse 
monumento, Peônio enrique
ceu e renovou um tema 
plástico tradicional (o da fi
gura em movimento): a es
tátua representa Nike em seu 
último bater das asas, ao 
pousar sobre o pedestal.

Paganini (Niccolò)

Músico italiano (Gênova, 
1782 — Nice, 1840). Desde 
cedo dedicou-se ao estudos 
de violino, junto ao pai. Em 
seguida, estudou com o “maes
tro di cappella” da Cate
dral de São Lorenzo. Em 
1793, apareceu em público 
pela primeira vez, conquis
tando grande êxito. Quatro 
anos mais tarde, excursionou

pelas cidades da Lombardia, 
já como profissional. Em se
guida foi a Parma, a fim de 
aperfeiçoar-se, e estudou sob 
a orientação de Alessandro 
Polia. Nessa época esteve em 
péssima situação financeira, 
por causa da vida irregular 
que levava (principalmente 
devido ao jogo). Chegou a 
penhorar seu próprio violi
no. A situação foi remedia
da por Livron, um comer
ciante francês que presen
teou Paganini com um fino 
instrumento, o Joseph Guar- 
nerius. Entre 1801 e 1804, 
Paganini viveu em Toscana, 
com uma mulher da nobre
za. Em 1805, iniciou uma 
longa excursão pela Europa, 
com grande sucesso, impres
sionando as platéias ao tocar 
uma música só na quarta 
corda. Em 1815, foi nomea
do diretor musical da corte 
da princesa de Lucca e 
Piombo, irmã de Napoleão. 
Em 1827, recebeu do papa a 
Ordem da Espora Dourada. 
No ano seguinte, iniciou no
va excursão, começando pe
la Áustria — onde seria no
meado o virtuose da corte. 
Apresentou-se em seguida na 
Alemanha, e, em 1831, tocou 
para o público parisiense. 
Nesse mesmo ano apresen
tou-se também no Teatro 
Real de Londres. Em 1832, 
regressou à Itália, mas no 
ano seguinte estaria nova
mente em Paris. Em 1838, 
encontrou-se em outra crise, 
devido à falência do Cassino 
Paganini, de sua proprieda
de. Tuberculoso, retirou-se 
para Nice, onde morreu. Vá
rios aspectos da sua vida 
permanecem lendários, devi
do ao amor de seus contem
porâneos pelo sensacionalis- 
mo (aproveitado habilmente 
por seus empresários, para 
fins publicitários). Assim, era 
comum atribuir-se a Paganini 
um pacto com o diabo ou 
contar-se que ele estudava 
durante dez horas seguidas 
determinada passagem de 
uma música. Suas composi
ções, de grande valor musi
cal, apesar do excessivo vir
tuosismo, começaram a sur
gir em 1796. Deixou “O 
Carnaval de Veneza”; “Moto 
Perpétuo” ; “Concerto em Si 
Menor”; “Concerto em Mi”; 
sessenta variações sobre a 
“Barucaba” (folclore geno- 
vês); 24 caprichos; doze so
natas e três quartetos para 
cordas. Vários de seus te
mas seriam adaptados para o 
piano por Schumann, Lizst e 
Brahms.

Paine (Thomas)

V. Paine, Tom, Enciclopédia 
Abril (vol. IX).

Pabst, Georg Wilhelm 
— Paine, Thomas



Painlevé (Paul)

Matemático e político fran
cês (Paris, 1863 — id., 
1933). Estudou na École 
Normal e Supérieure, douto- 
rando-se em matemática em 
1887. Tornou-se, em seguida, 
professor da Sorbonne, onde 
viria a adquirir prestígio co
mo matemático. Dedicando- 
se principalmente aos estudos 
de integração das equações 
diferenciais ordinárias, equa
ções diferenciais algébricas e 
pontos críticos fixos, novos 
tipos de transcendentes, cur
vas e superfícies algébricas, 
lei do atrito e funções elíp
ticas, escreveu “Leçons sur 
le Frottement” (“Lições so
bre o Atrito”, 1895) e “Le
çons sur la Théorie Analyti- 
que des Équations Différen- 
tielles (“Lições sobre a Teo
ria Analítica das Equações 
Diferenciais”, 1897). Em
1890, recebeu o grande prê
mio das Ciências Matemáti
cas da Academia de Ciên
cias da França, da qual se
ria membro a partir de 
1900. Interessou-se mais tar
de por teorias aerodinâmi
cas. Foi um dos primeiros 
passageiros de avião e, em 
1909, passou a ministrar um 
curso de mecânica na escola 
da Aeronáutica. Prosseguin
do a campanha a favor dos 
aviões, em 1910, já como 
deputado, conseguiu da Câ
mara a aprovação do primei
ro crédito para a aviação. 
Seu ingresso na política 
(1906) havia sido motivado 
pelo caso Dreyfus. Em 1915, 
durante o governo de Aris- 
tide Briand, tornou-se minis
tro da Instrução Pública e 
Invenções. Dois anos depois, 
já no governo de Alexandre 
Ribot, recebeu a Pasta da 
Guerra. Em setembro de
1917, formou seu Ministério, 
no qual permaneceu como 
titular da Guerra e, em ou
tubro, nomeou o General 
Ferdinand Foch para repre
sentar a França no Supremo 
Conselho dos Aliados, ins
talado em Versalhes. Mais 
tarde, numa coligação (Car
tel des Gaúches) com Edou- 
ard Herriot, venceu as elei
ções de 1924, obtendo a 
presidência da Câmara. Em 
abril de 1925, substituiu 
Herriot no cargo de primei
ro-ministro. Enfrentaria en
tão uma aguda crise econô
mica, devido à depreciação 
do franco. A fim de solucio
nar a crise, nomeou Joseph 
Caillaux ministro da Fazen
da, mas seus planos foram 
rejeitados pelos socialistas. 
Assim, Painlevé foi obriga
do a demitir Caillaux, 
ocupando ele mesmo a Pas
ta. No entanto, a crise per

sistiu e, em novembro de
1925, Painlevé demitiu-se do 
cargo de primeiro-ministro, 
permanecendo na Pasta da 
Guerra. Mais tarde, tornou- 
se ministro da Aeronáutica, 
cargo que ocupou até mor
rer. Deixou um livro de me
mórias: “Comment J'Ai Nom
mé Foch et Pétain (“Como 
Nomeei Foch e Pétain”, 
1923). Foi membro também 
das academias de Bolonha, 
Estocolmo e Lincei.

Pais (Fernão Dias)

Bandeirante brasileiro (?, 
São Paulo, c. 1608 — ?, 
Minas Gerais, 1681). Desde 
1638, viajou pelo interior dos 
atuais Estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Gran
de do Sul, chegando até o 
Uruguai. Em 1661, após 
submeter três grandes tribos 
guaianases, no Paraná, esta
beleceu-se às margens do 
Tietê. Tornou-se senhor de 
aproximadamente quinhentos 
índios escravizados e pro
prietário de uma vasta ex
tensão de terra. Em 1672, 
obteve do governador geral 
do Brasil, Afonso Furtado 
de Mendonça, uma carta que 
lhe conferia a direção de 
uma expedição cm busca de 
esmeraldas, nas lendárias mi
nas de Sabarabuçu. Receben
do também o apoio da F a
zenda Real e da Câmara de 
São Paulo, nomeou, em
1673, Matias Cardoso de Al
meida como capitão-mor e 
seu auxiliar, e ordenou-lhe 
seguir imediatamente para 
fundar, no sertão, bases para 
a expedição. Finalmente, em
1674, partiu em direção a 
nordeste. Seu itinerário exa
to é ignorado. Sabe-se no 
entanto que, próximo à ser
ra de Ibituruna, fundou um 
primeiro arraial, a fim de 
suprir suas necessidades. 
Mais tarde, construiu novo 
arraial em Paraopeba, onde 
vários acompanhantes o 
abandonaram. Em seguida, 
às margens do rio ’das Ve
lhas, fundou um terceiro ar
raial, o de Sumidouro. Nele 
enfrentaria a rebelião de seu 
filho natural, José Dias 
Pais, o qual mandou execu
tar, alegando que a justiça 
devia ser igual para todos. 
Permaneceu em Sumidouro 
durante quatro anos e des
cobriu pedras preciosas e ou
ro. Mais tarde fundou um 
arraial em Vupabuçu, onde 
se supunha existir esmeral
das. De fato, encontrou, no 
norte de Minas Gerais, pe
dras verdes que tomou por 
esmeraldas (na verdade, 
eram turmalinas). Assim, 
após sete anos de explora
ções, iniciou a viagem de

volta, mas, contraindo uma 
infecção, o “Caçador de Es
meraldas” morreu durante a 
marcha. A guarda das pe
dras foi confiada a Garcia 
Rodrigues (que devia entre
gá-las à Câmara de São 
Paulo), e o governo da ban
deira ficou sob a responsa
bilidade de Borba Gato, gen
ro de Fernão Dias.

Pais de Andrade (Manuel 
de Carvalho)

Político brasileiro (?, Per
nambuco, 1785 — Rio de Ja
neiro, GB, 1855). Pertencen
te a família de proprietários 
de terra em Pernambuco, 
transferiu-se para Portugal, 
regressando ao Brasil junto 
com a comitiva de Dom João
VI. Dedicou-se então ao co
mércio. Nessa época fre
qüentou a maçonaria e parti
cipou de conspirações contra 
o domínio português. Com 
o malogro da Revolução de 
1817, refugiou-se no interior 
da província e, depois, nos 
Estados Unidos. Só retorna
ria a seu país em 1821, 
quando foi decretada a anis
tia geral, em conseqüência 
da Revolução Portuguesa de 
1820. Quando, em 1823, a 
Constituinte foi dissolvida e 
o governador da província 
de Pernambuco abandonou 
o poder, alegando a iminên
cia da guerra civil, Pais de 
Andrade foi eleito presidente 
da província. O governo im
perial havia nomeado Fran
cisco Pais Barreto, futuro 
marquês do Recife — que 
seria repelido pela Câmara
— para presidir a província. 
Pais Barreto imediatamente 
mandou prender Pais de An
drade, mas, sob pressões po
pulares, foi obrigado a sol
tá-lo três horas depois. Com
provada a incapacidade de 
Pais Barreto, Dom Pedro I 
nomeou José Carlos Mayrink, 
a quem Pais de Andrade en
tregou o posto, dedicando-se 
logo em seguida aos prepa
rativos da Confederação do 
Equador, que presidiu. Ini
ciada a revolta (em 2 de ju
nho de 1824), Pais de An
drade imediatamente procla
mou a República e lançou o 
manifesto conclamando as 
províncias do norte a aderir 
ao movimento. Mas, apesar 
da adesão do Ceará, Rio 
Grande do Norte e Paraíba, 
a insurreição foi esmagada 
pelas forças imperiais. Pais 
de Andrade fugiu e pediu 
asilo na Inglaterra. Retor
nando ao país, após a abdi
cação de Dom Pedro I, ele
geu-se senador pela Paraíba 
(1834), e nessa função con
tribuiu para sufocar várias 
rebeliões.



Compositor italiano (Taran- 
to, 1740 — Nápoles, 1816). 
Aos cinco anos, iniciou os 
estudos numa escola de je
suítas. Seu pai, um cirurgião 
veterinário, alimentava espe
ranças de vê-lo formado em 
direito. Mas, tão logo come
çou a demonstrar talento 
para o canto, o jovem Pai
siello foi colocado no Con
servatório de Santo Onofre, 
em Nápoles, onde estudaria 
com o compositor Francesco 
Durante e com Gerolmo 
Abos. Permaneceu no conser
vatório como aluno de 1754 
a 1759, e, em seguida, como 
professor, até 1763. Durante 
esse período, dedicou-se às 
composições sacras, escreven
do alguns “intermezzi” para 
o teatro da escola. Tornou- 
se conhecido por uma dessas 
composições, sendo convida
do a escrever duas óperas: 
“La Pupilla” e “II Marchese 
di Tulipano”. Depois dessas, 
produziria diversas óperas de 
sucesso, entre as quais “La 
Finte Contesse” (1766), 
“L’Idolo Cinese” (1767) e 
“La Frascatana” (1774). Com 
o crescimento de sua fama, 
viu-se requisitado por várias 
cortes. Em 1776, instalou-se 
em São Petersburgo (Rússia), 
recebendo uma pensão razoá
vel da imperatriz Catarina
II. Nessa época compôs a 
ópera que seria considerada 
sua obra-prima: “II Barbie- 
re di Siviglia” (1782). Essa 
obra, baseada na comédia de 
Beaumarchais, só teria seu 
sucesso eclipsado pela ópera 
de Rossini, do mesmo nome 
(1816). A obra de Paisiello 
seria esquecida e depois (sé
culo XX) reabilitada. Em
1784 deixou a Rússia, e, após 
uma breve estada em Viena, 
voltou a Nápoles, onde tra
balharia na corte de Fernan
do IV durante quinze anos, 
como diretor musical. Com
pôs então algumas de suas 
melhores óperas: “La Moli- 
nara” (1788) e “Nina” 
(1789). Em 1802, abandonou 
Nápoles por causa de mu
danças políticas e, convida
do por Napoleão, estabele
ceu-se em Paris. Compôs, a 
pedidos de Bonaparte, uma 
marcha fúnebre em memória 
do general Lazare Hoche. 
Escreveu também, em fran
cês, a ópera “Proserpine” 
(1803), que resultaria num 
grande fracasso. Desaponta
do, Paisiello retornou à Itá
lia, onde seria renomeado, 
por José Bonaparte, diretor 
musical. Mas, já incapaz de 
atender aos pedidos de no
vas obras, Paisiello declinou 
junto com a família Bona
parte. Ele compusera apro

Paisiello (Giovanni) ximadamente cem óperas. 
Além disso, deixou cerca de 
quarenta missas e várias mú
sicas instrumentais: sinfonias, 
concerto de harpa, quartetos 
de corda, sonatas para har
pa, violino e violoncelo, etc.

Paiva (Pe. Manuel de)

Jesuíta português (Ajuda, 
1521 — Vitória, ES, 1584). 
Tornou-se membro da Com
panhia de Jesus em 1548. 
Enviado ao Brasil dois anos 
depois, governou a casa da 
Bahia durante a ausência de 
Nóbrega, que fora a Pernam
buco. Auxiliou Nóbrega na 
fundação do Real Colégio de 
São Paulo de Piratininga, nú
cleo da futura cidade de São 
Paulo. Em 25 de janeiro de 
1554, celebrou a primeira 
missa no novo colégio, do 
qual foi também o primeiro 
diretor. Morreu na Casa do 
Espírito Santo, da qual era 
reitor.

Palacio Valdés (Armando)

Romancista espanhol (En- 
tralgo, Astúrias, 1853 — Ma
drid, 1938). Fez seus primei
ros estudos em Avilés, indo 
em seguida a Oviedo para 
estudar direito, curso que 
concluiria em Madrid. Parti
cipou intensamente dos cír
culos jornalísticos, colabo
rando com vários periódicos, 
tais como “O Imparcial” e 
“Correspondência de Espa
nha”. Fundou a “Revista 
Européia” (1876), na qual 
demonstrou profunda com
preensão dos problemas que 
afligiam a Espanha na épo
ca. Em 1881, estreou na lite
ratura de ficção, com o ro
mance “El Senorito Octavio”. 
Suas obras caracterizam-se 
pela simplicidade de estilo, 
humor e otimismo. Quase 
sempre retratou a vida e os 
costumes de várias regiões 
da Espanha do século XIX
— Astúrias, Andaluzia, Ca
talunha, Galiza e Madrid —, 
e seus habitantes humildes, 
na luta cotidiana contra a 
morte e a miséria: “José” 
(1885), sobre os marinheiros 
asturianos; “Riverita” (1886), 
sobre a vida em Madrid, “La 
Aldea Perdida” (1903), sobre 
a vida de uma a!deia em 
luta contra a expansão in
dustrial; “Marta y Maria” 
(1883), duas personagens bí
blicas, “La Hija de Natalia” 
(1924), etc. Deixou alguns 
livros autobiográficos: “Anos 
de Juventud dei Doctor An
gélico” (1911) e “La Novela 
de un Novelista” (1921). 
Apesar de algumas incursões 
pelo naturalismo (1890/96), 
era essencialmente realista, 
preocupando-se mais com o

conteúdo da obra do que 
com o estilo. Além dos ro
mances, escreveu contos e 
dedicou-se também à crítica 
literária. Foi, desde 1905, 
membro da Academia Real 
da Espanha. “Sinfonia Pas
toral” (1931) encerrou sua 
obra.

Palestrina (Giovanni 
Pierluigi, dito)

V. Palestrina, Enciclopédia 
Abril (vol. IX).

Palheta (Francisco de 
Melo)

Militar e sertanista brasilei
ro (Belém, PA, 1670 — ?,?). 
Comandou em 1722 uma ex
pedição fluvial enviada pelo 
governador do Maranhão ao 
rio Madeira. Chegando à foz 
do Mamoré, seguiu o curso 
desse rio, atingindo a missão 
dos jesuítas espanhóis de 
Exaltação, no Peru. Trocou, 
com o governador de Santa 
Cruz, correspondência sobre 
a posse daqueles territórios 
e deixou também uma nar
rativa de viagem, publicada 
em 1884 por Capistrano de 
Abreu. Ocupando o posto de 
sargento-mor, recebeu do go
verno do Estado de Mara
nhão e Grão-Pará a incum-
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bência de fazer uma viagem 
à Guiana Francesa para de
cidir questões de limites. Em 
1727, seguiu o Oiapoque pa
ra averiguar a existência de 
marcos fronteiriços nas mon
tanhas de Ouro, constatando 
a ausência deles. Prosseguin
do a viagem, chegou a Caie
na, na Guiana Francesa, 
onde recebeu de Claude 
d’Orvilliers — esposa do go
vernador francês — algumas 
sementes de café. Plantou-as 
no Pará, introduzindo o café 
no Brasil.

Palissy (Bernard)

Ceramista e cientista francês 
(Lacapelle-Biron, c. 1510 — 
Paris, 1589 ou 1590). Após 
uma série de viagens pelo 
sul da França, nas quais es
tabeleceu contatos com gran
des humanistas, instalou-se 
em Saintes, por volta de 
1540. Maravilhado com ce
râmicas antigas, decidiu in
vestigar, por conta própria, 
os segredos dessa arte. Em 
1556 ofereceu uma de suas 
primeiras obras — um vaso 
de barro esmaltado — ao rei 
Henrique II. Mas, por ser 
um fervoroso huguenote, foi 
aprisionado, sendo depois li
bertado pelo condestável de 
Montmorency, que o empre
gou na decoração do palácio 
de Ecouen. Em 1570, auxi
liado por seus filhos, Palis
sy executou, para Catarina 
de Mediei, uma gruta de ce
râmica nas Tulherias. Nova
mente perseguido por moti
vos religiosos conseguiu es
capar do massacre da Noite 
de São Bartolomeu (1572), 
refugiando-se em Sedan. Re
gressando a Paris em 1575, 
realizou duas conferências so
bre suas concepções científi
cas. Mas nem sua reputação 
iria livrá-lo das perseguições 
religiosas: preso em 1588, 
foi conduzido à Bastilha, 
onde morreu. Distinguem-se 
em suas obras, quatro fases: 
peças com motivos retirados 
da natureza; a predominân
cia de plantas e animais; 
relevos alegóricos e mitoló
gicos; e reproduções de tra

balhos em metal de François 
Briot e outros. As técnicas 
empregadas por Palissy fo
ram por ele descobertas atra
vés de ininterruptas obser
vações e experimentações. 
Aliás, esses dois aspectos 
eram constantes em sua ati
vidade artística ou científi
ca: ignorando o latim e o 
grego, era forçado a acen
tuar os fatores experimentais 
de suas investigações de 
autodidata. Assim, antecipou 
as concepções científicas so
bre o método de análise. 
Deixou um livro sobre sua 
arte: “Discours Admirable 
de l’Art de Terre, de Son 
Utilité, des Esmaux e du 
Feu” (1580). Além disso, es
creveu vários tratados filosó- 
fico-científicos, entre eles 
“Recepte Véritable par la- 
quelle Tous les Hommes de 
France Pourront Apprendre 
à Multiplier et Augmenter 
Leurs Thrésors” (“Receita 
Verdadeira Através da qual 
os Franceses Poderão Apren
der a Multiplicar e Aumen
tar sua Riqueza”, 1563). 
Entre seus estudos científicos, 
destaca-se o dos fósseis, nos 
quais notou que, a julgar 
por suas formas, alguns eram 
de origem marinha, outros 
de água doce, e ainda outros 
da terra. Nesse sentido foi 
também precursor da paleo- 
geografia.

Palladio (Andrea di 
Pietro, dito)

Arquiteto italiano (Pádua, c. 
1508 — Vicenza, 1580). Aos 
dezesseis anos instalou-se em 
Vicenza, onde trabalharia 
como entalhador de pedras 
no ateliê de Pedemuro. Em 
1536, tornou-se protegido 
do humanista Giorgio Tris- 
sino, que o convenceu de sua 
vocação para a arquitetura. 
Empreendeu, então, várias 
viagens a Roma a fim de 
estudar os monumentos da 
Antiguidade. Em 1545 Pal
ladio foi designado para exe
cutar a restauração do Pal- 
lazzo delia Regione, localiza
do em Vicenza. Esse edifí
cio, cúja modernização colo
cava uma série de problemas 
técnicos, seria mais tarde co
nhecido como basílica de 
Vicenza, pois reproduzia o 
estilo de construção quê, na 
Roma antiga, levava esse 
nome. Através dessa obra, 
Palladio tornou-se o arqui
teto mais famoso de Vicen
za e Veneza sendo requisi
tado incessantemente pela 
nobreza para construir seus 
palácios. Assim, executou, nas 
zonas urbanas, o Palácio 
Valmarana (1566) e a Log- 
gia dei Capitanato (1571), 
que se caracterizavam pelas

colunas colossais. Nas regiões 
rurais, construiu várias “vil- 
las” (Piovene e Barbaro, 
por volta de 1561; Bodoer, 
em 1566), onde adaptou as 
formas empregadas nos tem
plos antigos. Executou tam
bém várias construções mo
násticas: o interior de San 
Giorgio Maggiore (1566/80); 
a fachada de San Francesco 
delia Vigna (1562); e a-Igre
ja do Redentor (iniciada em 
1577). A pedido da Acade
mia Olímpica de Vicenza, 
realizou os planos de um 
teâtro, cuja construção seria 
concluída por Scamozzi, um 
de seus discípulos. Deixou 
alguns escritos sobre a arqui
tetura, dos quais se destacam 
“L’Antichità di Roma” 
(1554), estudo sobre os mo
numentos romanos, e “I Die- 
ci Libri deirArchitettura” 
(1566), consagrados aos prin
cípios de Vitrúvio, numa in
terpretação moderna. No sé
culo XVIII, as concepções 
de Palladio renasceriam na 
França, Rússia, Suécia e na 
Inglaterra. Goethe afirmaria 
que o estilo de Palladio era 
a aplicação mais feliz da ar
te antiga às necessidades dos 
tempos modernos.

Pallière (Armand Julien)

Pintor, desenhista e gravador 
francês (Bordeaux, 1784 — 
id., 1862). Filho do pintor e 
gravador francês Jean Pal
lière, fez seus estudos em 
Paris, onde expôs nos salões 
de belas-artes realizados em 
1809, 1810 e 1814. Acom
panhando o séquito da ar- 
quiduquesa austríaca Leopol- 
dina, chegou ao Brasil em
1817 e recebeu de Dom João 
VI a incumbência de pintar 
vistas do Rio de Janeiro, São 
Paulo e Minas Gerais. Em 
1822, tornou-se professor da 
Academia Real Militar. In
troduziu no Brasil a técnica 
de litografia, recentemente 
inventada. Foi o autor do 
projeto de medalha para a 
Imperial Ordem do Cruzeiro, 
cuidou dos planos urbanísti
cos da cidade de Niterói 
(1818) e planejou os orna
mentos do Rio de Janeiro, 
para a recepção de Dom 
Pedro I, quando o imperador 
retornou da Bahia em 1826. 
Deixando o Brasil em 1830, 
voltou a Bordeaux, onde 
morreu. Em 1926, encontrou- 
se um álbum com esboços, 
desenhos a lápis e a pena, 
aquarelas, gravuras e litogra
fias, executadas por Pallière 
em 1818, na oficina do Ar
quivo Militar do Rio de Ja
neiro. Foi membro das Aca
demias de Belas-Artes da 
França, Bélgica e Holanda. 
Deixou vários retratos dos



membros da família real, 
entre os quais o da rainha 
Dona Maria I, e vistas, co
mo a da Rua dos Babilônios. 
Em 1965 foi publicado o. li
vro “A Muito Leal e Herói
ca Cidade de São Sebastião 
do Rio de Janeiro”, reunin
do algumas de suas obras.

Pallière (Jean León 
Grandjean)

Pintor e litógrafo brasileiro 
(Rio de Janeiro, GB, 1823
— Paris, 1887). Era filho de 
Armand Julien Pallière. Aos 
sete anos foi à França, onde 
estudou arte com Picot e 
Lenepuen. Em 1849, voltou 
ao Brasil, instalando-se no 
Rio de Janeiro. Realizou a 
decoração do teto da Acade
mia Imperial de Belas-Artes, 
obra que hoje se encontra 
no Museu Nacional de Belas- 
Artes (Rio de Janeiro, GB). 
No mesmo ano, recebeu co
mo prêmio da Academia uma 
viagem à Europa. Chegando 
à França em 1850, aperfei
çoou-se em pintura, estudou 
a técnica de gravura em re
levo sobre aço e em metal. 
Em 1856, realizou uma via
gem a Buenos Aires e ao 
Chile, da qual resultou um 
livro: “Diário”. Em Buenos 
Aires, publicou o “Álbum 
Pallière, Escenas America
nas”, coletânea de litografias 
reproduzindo suas telas so
bre os tipos e costumes da 
região. Por volta de 1863, 
regressou à França, onde fez 
trabalhos inspirados na pai
sagem e nos costumes argen
tinos, apresentados posterior
mente no Salão de Paris. 
Em 1876 recebeu, deste Sa
lão, uma menção honrosa. 
De suas obras, nas quais 
predominam motivos religio
sos, destacam-se “Descimen
to de Jesus Cristo”, “Jesus 
Cristo em Getsêmani”, “Fau
no e Bacante”.

Palmerston (Henry John 
Temple, Visconde)

Estadista inglês (Broadlands, 
Hants, 1784 — Brocket, 
Hestford, 1865). Passou uma 
parte de sua infância na Itá
lia e na França. Em 1795, 
ingressou na Harrow School 
e em 1800 na Universidade 
de Edimburgo. Em 1803, 
transferiu-se para Cambridge. 
Partidário dos “tories”, aliou- 
se depois aos “whigs”. Foi 
derrotado nas eleições para o 
Parlamento Britânico (1806/ 
07), como candidato “tory” 
pela Universidade de Cam
bridge. Em 1807, elegeu-se 
por Newton, na ilha de 
Wight, para a Câmara dos 
Comuns. Ocupou a função 
de Junior Lord do Almiran-

tado sob Liverpool, Canning 
e Wellington, de 1809 a 1828, 
quando deixou de ser oficial
mente membro do Partido 
Conservador e demitiu-se da 
Secretaria. Em 1811, foi elei
to para o Parlamento pela 
Universidade de Cambridge, 
onde se demonstrou fervoroso 
partidário da emancipação 
católica. No ministério do 
Conde Grey, recebeu a pasta 
das Relações Exteriores 
(1830) passando a atuar co
mo um dos líderes do Par
tido Liberal. Sua política 
como Secretário das Relações 
Exteriores caracterizou-se por 
grande energia e pela defesa 
dos interesses particulares in
gleses, o que lhe valeu ini
mizades no estrangeiro. Bus
cou de início uma aproxima
ção franco-inglesa, assegu
rando desta forma a inde
pendência da Bélgica (1830/ 
32) e a vitória dos liberais 
contra os absolutistas na Es
panha e em Portugal. No 
Parlamento, defendeu a po
lítica liberal de livre câmbio 
e o estabelecimento de leis 
sobre horários de trabalho. 
Apoiou a Áustria e a Tur
quia contra a Rússia. Enfren
tou Mehemet Ali e empe
nhou seu país na guerra “do 
ópio” contra a China (1839/ 
42), para conseguir a aber
tura dos portos chineses ao 
Ocidente. Em 1841, demitiu- 
se juntamente com o minis
tério “whig”, devido à situa
ção criada com o problema 
do livre comércio de cereais. 
Voltou ao cargo de Secre
tário das Relações Exteriores 
em 1846, no ministério Rus- 
sel. No decorrer das revo
luções de 1848, declarou-se 
simpatizante do movimento 
liberal, embora tenha evitado 
a participação ativa nos con
flitos. Protegeu Davi Pacífi
co, judeu português residente 
em Atenas e naturalizado 
cidadão britânico, o que 
causou tensão com a Grécia 
e conflitos com a França. 
Sua demissão em 1851 foi 
provocada pelas manifesta
ções (não oficiais) de apro
vação ao golpe de Estado de 
Luís Napoleão. Em 1852, 
voltou à Secretaria das Rela
ções Exteriores, no ministé
rio de coalizão do conde de 
Aberdeen, e, após a demissão 
deste, tornou-se primeiro- 
ministro (1855). Coube-lhe a 
tarefa de acabar a guerra da 
Criméia (1856), favorecendo 
os interesses ingleses. Demi
tiu-se em 1858, derrotado na 
questão da lei das Conspira
ções. Voltou ao poder em 
1859, tendo Gladstone como 
seu principal auxiliar. Ado
tou uma política benevolente 
para com as ações do Pie
monte contra a Áustria; na

Guerra de Secessão reconhe
ceu os Estados Confederados 
como beligerantes; opôs-se à 
guerra prussiana contra a 
Dinamarca e favoreceu a cau
sa da unificação italiana. 
Nessa gestão, permaneceu 
como primeiro-ministro até 
sua morte, em 1865.

Pancetti (Giuseppe Gianini, 
dito José)

Pintor brasileiro (Campinas, 
SP, 1904 — Rio de Janeiro. 
GB, 1958). Transferiu-se pa
ra a capital paulista quando 
seu pai se empregou como 
mestre-de-obras na constru
ção do Teatro Municipal 
(1891). Em seguida, foi à 
Itália, onde trabalhou como 
aprendiz de carpinteiro em 
uma oficina de caixões de 
defunto, e em fábricas de 
bicicleta e de material béli
co, ingressando finalmente na 
marinha mercante italiana. 
Regressando ao Brasil em 
1920, instalou-se em . São 
Paulo e trabalhou como aju
dante de pintor de paredes. 
Dois anos depois, alistou-se 
como grumete na Marinha 
brasileira. Como marinheiro 
participou de vários movi
mentos políticos brasileiros 
(Revoluções de 1922, 1924 
1930 e 1932) e viajou pelo 
Brasil e pelo exterior. Per
maneceu na Marinha até 
1946, quando passou à re
serva. Sua vocação para a 
pintura revelava-se desde os 
tempos de grumete: em 1925, 
realizou as primeiras mari
nhas, a título de cartões pos
tais. Em 1932, um desenho 
seu (a queda de um avião 
alvejado pelas metralhadoras 
do cruzador Rio Grande do 
Sul) foi publicado pela pri
meira vez, no semanário ca
rioca “A Noite Ilustrada”. 
No ano seguinte, participou 
do Salão Nacional de Belas- 
Artes. Expôs sucessivamente 
suas obras em várias coleti
vas: XXV Bienal de Veneza 
(1950); IV Salão Baiano de 
Belas-Artes (1954), onde con-
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quistou a medalha de ouro; 
Um Século da Pintura Bra
sileira — 1850-1950 (1957), 
uma mostra que circulou pela 
Argentina, Chile e Peru; I 
e III Bienais de São Paulo 
(1951 e 1955) e I e VII Sa
lões Nacionais de Arte Mo
derna (Rio de Janeiro, 1952 e 
1958). De suas obras — cuja 
característica é a singulari
dade do estilo, desligado de 
qualquer movimento artístico
— destacam-se os auto-retra
tos e as marinhas.

Panizza (Bartolomeu)

Anatomista, cirurgião e fi- 
sióJtago italiano (Vicenza,
1785 — Pavia, 1867). Forma
do em ciências médicas em 
Pádua, especializou-se em 
anatomia em Bolonha e Flo
rença. Tornou-se professor 
em Pavia, destacando-se entre 
os estudiosos de anatomia e 
fisiologia do cérebro do sé
culo XIX. Em 1812, acom
panhou a campanha napoleô- 
nica à Rússia, na condição 
de cirurgião militar. Preso 
pelos russos, foi libertado 
em 1814. Regressando à Itá
lia, foi nomeado, em 1817, 
professor de anatomia na 
Universidade de Pádua, onde 
lecionou durante 49 anos. 
Pesquisando animais de vá
rias espécies, fundou o mé
todo de estudo das atrofias 
nervosas. Assim, em 1855, 
identificou, no córtex cere
bral dos lobos occipitais o 
centro da visão. Além disso, 
ao estudar a circulação san
guínea do crocodilo, desco
briu uma comunicação entre 
os vasos venosos e arteriais. 
Seus trabalhos influenciaram 
estudiosos da época, entre 
eles Cesare Lombroso.

Pankhurst (Emmeline)

Feminista inglesa (Manches
ter, 1858 — Londres, 1928). 
Terminando os estudos em 
Paris, onde fora amiga de 
Noémie, filha do radical 
Henri Rochefort, casou-se 
em 1879 com o advogado 
Richard Marsden Pankhurst, 
amigo de John Stuart Mill 
e defensor ativo dos direitos 
de voto para as mulheres. 
Richard Pankhurst morreu em
1898 e Emmeline, para sus
tentar a família, ingressou no 
funcionalismo público, na 
cidade de Manchester. Ape
sar disso, nunca abandonou 
suas convicções acerca dos 
direitos femininos. Em 1903, 
fundou a “Women’s Social 
and Political Union” — 
WSPU (União Social e Polí
tica das Mulheres), adotando 
uma linha partidária. Essa 
organização tornou-se conhe
cida quando em outubro de

1905, Christabel (filha de 
Emmeline) e sua amiga An- 
nie Kenny foram presas du
rante uma reunião dos libe
rais. Em 1906, Emmeline 
Pankhurst foi a Londres, on
de intensificou suas ativida
des, assim como as da 
WSPU, que crescia numéri
ca, financeira e politicamente. 
Considerando o governo li
beral como o -principal ini
migo do sufrágio feminino, 
realizou várias campanhas 
contra os candidatos liberais. 
Em outubro de 1908, Pank
hurst e sua filha foram pre
sas por incitar o povo a 
“assaltar a Câmara dos Co
muns”. Em 1910, uma tré
gua foi declarada, quando se 
iniciou o encaminhamento do 
projeto de lei Conciliação. 
Entretanto, logo que se de
monstrou que o governo im
pedia seu andamento, Pank
hurst voltou à atividade mi
litante. As campanhas da 
WSPU tornaram-se cada vez 
mais violentas, a ponto de 
seus líderes, em 1912, serem 
acusados de conspiração. 
Christabel conseguiu escapar 
e,’na França, continuou suas 
campanhas. Pankhurst po
rém foi presa e libertada após 
uma greve de fome. No ano 
seguinte, foi novamente pre
sa e condenada a três anos. 
Proclamou então uma rebe
lião contra o Ato de Pri
sioneiros, conhecido como 
Ato de “Gato e Ratos” (se
gundo o qual os presos que 
realizaram greve de fome 
eram soltos e, logo depois, 
novamente presos). Esta si
tuação permaneceria até 
1914, quando, com o início 
da Segunda Guerra Mundial, 
o governo anistiou todos os 
prisioneiros sufragistas. Em 
fevereiro de 1918, o Ato da 
Representação Popular con
cedeu õ direito de voto para 
um número limitado de mu
lheres. Entre 1919 e 1925, 
Pankhurst residiu nos Esta
dos Unidos, e no Canadá. 
Regressando a Londres em
1926, foi escolhida como 
possível candidata pelo Par
tido Conservador, mas mor
reu em junho de 1928. Um 
mês depois, um novo Ato 
determinaria o direito de vo
to para todas as mulheres.

Paoli (Pasquale)

Político corso (Streta di Mo- 
rosaglia, 1725 — Londres, 
1807). Acompanhou seu pai
— um líder das rebeliões 
corsas contra a dominação 
genoVesa — quando se exi
lou em Nápoles (1739). Es
tudou nessa cidade e serviu 
no regimento formado pelos 
refugiados corsos. Em 1755, 
de volta à Córsega, foi acla

mado “general” por seus pa
trícios. Tornou-se o líder po
lítico é militar dos naciona
listas e, nessa qualidade, em
preendeu sucessivas campa
nhas contra a facção corsa 
rival, aliada aos genoveses, 
confinando-se às cidades 
costeiras. Empenhou-se na 
criação de um Estado inde
pendente para o qual foi 
criada uma constituição; de 
acordo com ela, a Assembléia 
Legislativa era eleita por to
dos os corsos máiores de 25 
anos. O Executivo (“Consi- 
glio Supremo”) era compos
to de nove elementos eleitos, 
tendo à testa o próprio Pao
li. Em 1756, a situação corsa 
voltou a ser conturbada por 
causa da invasão francesa às 
cidades costeiras, conseqüên
cia do tratado entre Gênova 
e a França. As tropas inva
soras foram expulsas em 
1759, mas retornaram cinco 
anos depois. Após acirradas 
batalhas, nas quais Paoli 
conseguiu reconquistar várias 
guarnições que estavam em 
mãos inimigas, Gênova aban
donou em 1768 o projeto de 
subjugar a Córsega, venden
do-a à França. Sofrendo no
vamente invasão dos france
ses, os nacionalistas foram 
vencidos em Ponte Nuovo 
(maio de 1769). Paoli refu- 
giou-se na Inglaterra. Ao ir
romper a Revolução France
sa, voltou à Córsega, anis
tiado e com plenos poderes 
para reorganizar a ilha co
mo um “départment” fran
cês. Foi aclamado presidente 
do Conselho Administrativo 
e -comandante da Guarda 
Nacional, mas, opondo-se ao 
regime, recebeu ordem de 
prisão. Paoli convocou uma 
Assembléia Nacional e de
cretou o estado de rebelião. 
Formaram-se, assim, dois po
deres corsos: um exercido 
pelo comissário francês e o 
outro por Paoli. Este, consi
derado fora da lei pela Con
venção, expulsou da ilha Na- 
poleão Bonaparte e pediu 
a proteção britânica. Assim, 
a Inglaterra invadiu a Córse
ga e tomou três cidades sob 
o domínio francês, enquanto 
Paoli decretava a união da 
Córsega ao reino britânico, 
com a intenção de tornar-se 
vice-rei. Entretanto, o gover
no inglês apontou Sir Gilbert 
Elliot para o cargo. Ofendi
do, Paoli decidiu retirar-se da 
vida política e emigrou para 
a Inglaterra (1795), onde pas
saria o resto de sua vida. A 
saída de Paoli e as vitórias 
de Napoleão enfraqueceram 
as posições nacionalistas e 
em 1796 a Inglaterra aban
donou a ilha, deixando-a sob 
o domínio francês.



Papini (Giovanni)

Romancista, crítico e filóso
fo italiano (Florença, 1881
— id., 1956). O ateísmo do 
pai, um modesto comercian
te de móveis, influenciou a 
formação de Giovanni. O jo
vem freqüentou desde cedo 
as bibliotecas públicas e es
creveu pequenos jornais ma
nuscritos e romances, imi
tando Júlio Verne e E. A. 
Poe. Estudou em uma esco
la técnica e depois em uma 
escola normal. Aos 22 anos, 
fundou a revista “Leonar
do”, em seguida “L’Anima” 
(1912) e “Lacerba” (1913), 
reunindo em torno delas 
grupos de vanguarda literá
ria e política, que defendiam 
a eliminação das velhas oli
garquias e a renovação da 
vida espiritual do país. Co
laborou também com “La 
Voce” e foi redator-chefe de 
“II Regno”, revista naciona
lista. Sua atividade literária, 
no início, era mais dedicada 
à crítica e à filosofia. As
sim, escreveu, em 1906, 
“Crepúsculo do Filósofo”, 
onde atacou vários sistemas 
consolidados. Mas é em 
“Pragmatismo” (1913) que se 
encontram suas concepções 
expostas de maneira mais 
sistemática. Nessa obra, Pa
pini rejeitou o agnosticismo 
positivista e outras filosofias 
tradicionais, renegando quais
quer princípios absolutos ou 
verdades imutáveis. Interes
sava-lhe não o conhecimento 
em si, mas apenas o que in
crementasse o poder do ho
mem sobre a natureza. Du
rante a Primeira Guerra 
Mundial, Papini defendeu a 
intervenção italiana no con
flito, por considerá-lo a de
cisiva batalha entre o velho 
e o novo. Entretanto, com o 
prolongamento da guerra, e 
a mortandade desencadeada, 
suas idéias começaram a 
modificar-se. Em 1919, con
verteu-se ao cristianismo. Lo
go após escreveu “História 
de Cristo” (1921) e “Santo 
Agostinho” (1929). A partir 
dessa época, sua atividade li
terária intensificou-se. Du

rante a dominação fascista, 
Papini tornou-se membro da 
Academia Italiana e protegeu 
muitas instituições culturais. 
Ao findar a guerra, escreveu 
“Lettere di Papa Celestino 
VI” (1946), uma mensagem 
de paz e fraternidade feita 
por um papa imaginário. Em 
1955, escreveu “II Diavolo”, 
que, após várias polêmicas, 
seria proibido pelo Vaticano. 
Nessa época, já bastante 
doente, ditou à sobrinha suas 
impressões, que seriam pu
blicadas postumamente sob 
o título de “Schegge” (“Faís
cas”). Deixou inúmeras obras, 
das quais se destacam: “II 
Trágico Quotidiano” (1906); 
“Un Uomo Finito” (1912), 
autobiografia intelectual; “Di- 
zionario dell’Uomo Salvatico”
(1923), do qual só escreveu 
uma parte; “Gog” (1931), 
uma crítica à cultura con
temporânea; “Dante Vivo”
(1933); “Grandezze di Car- 
ducci” (1935); “Storia delia 
Letteratura Italiana” (1937), 
inacabada; “Vita di Miche- 
langelo” (1949); “Libro Ne- 
ro” (1951), etc.

Pappus de Alexandria

Matemático grego (Alexan
dria, início do século IV). 
Existem controvérsias a res
peito da época em que 
viveu. Alguns supõem que 
tenha ensinado na época 
de Diocleciano (284-305); 
outros situam-no no reinado 
de Teodósio I (379 - 395). 
De qualquer modo, é certo 
que se destacou num perío
do de estagnação dos estudos 
matemáticos. Escreveu várias 
obras, quase todas perdidas. 
Deixou comentários sobre o 
“Analemma”, de Diodorus; 
“Almagesto”, de Ptolomeu; e 
“Elementos”, de Euclides. 
Mas sua maior obra seriam 
as “Coleções”, em oito volu
mes — o primeiro foi perdi
do e os demais, bastante da
nificados —, onde expôs sis
tematicamente os mais impor
tantes resultados da matemá
tica até então obtidos, acres
cidos de algumas contribui
ções pessoais (entre elas, o 
teorema sobre a superfície e 
o volume de um sólido de 
rotação e o teorema do he
xágono de Pappus). Nas “Co
leções” existem também ex
posições sobre óptica geomé
trica e mecânica.

Paracelso (Philippus 
Aureolos Theophrastus 

Bombastus von 
Hohenheim, * dito)

Médico e alquimista suíço- 
alemão (Einsiedeln, Suíça, c. 
de 1493 — Salzburgo, Áus
tria, 1541). O epíteto Para

celso foi provavelmente cria
do por ele, com a conotação 
de superioridade a Celso. Es
tudou na Universidade de 
Basiléia, interrompendo 'seu 
curso para dedicar-se à inves
tigação dos processos de mi
neração numa mina do Tirol. 
Observou os minérios e tam
bém as moléstias contraídas 
pelos mineiros, apresentando 
várias fórmulas para o trata
mento. Retornou a Basiléia 
em 1526, onde lecionou (em 
alemão, contrariando o costu
me de dar aulas em latim) na 
universidade, criticando vio
lentamente as obras de Gale
no e Avicena, e chegando a 
queimar solenemente as obras 
desses autores. Paracelso ne
gava a medicina passada e 
contemporânea e expunha 
seus próprios métodos de 
tratamento das doenças. O 
sistema foi repudiado, por 
não ser ele formado em me
dicina. Em 1528, passou a 
exercer medicina como iti
nerante, percorrendo vários 
pontos da Alemanha e da Suí
ça. Fixou-se em Salzburgo em 
1529, onde permaneceu até 
a morte. Sua terapêutica ba
seava-se na filosofia neopla- 
tônica, na qual a vida do 
homem (microcosmo) está in
separavelmente ligada ao 
universo (macrocosmo). Ba
seando-se no termo bíblico 
“limus terrae” (“lodo da ter
ra”) que explica a criação 
do homem determinou que 
o corpo humano é constituí
do por substâncias como o 
sal, o mercúrio e o enxofre. 
Qualquer separação desses 
elementos provocaria o apa
recimento de doenças. A se
paração seria causada por 
algum defeito numa determi
nada força vital, oculta no 
estômago e encarregada de 
distinguir o útil do veneno
so. Apesar do caráter fictí
cio de suas teorias, Paracelso 
abriu caminho para a desco
berta dos medicamentos es
pecíficos e quimioterápicos. 
Além disso, enfatizou o va
lor da observação e da ex
perimentação científica dos 
fenômenos, preocupação que 
começava a ganhar significa
do nessa época. Em suas pes
quisas de alquimia introdu
ziu o ferro, o chumbo, o en
xofre e o arsênico na quí
mica farmacêutica. Propug- 
ijava pela necessidade de os 
médicos serem versados tam
bém em ciências físicas, al
quimia, astronomia e teolo
gia. Segundo seus detratores, 
morreu em conseqüência de 
uma orgia de bebedeira; ou
tros afirmam que foi derru
bado numa ribanceira por 
capangas de médicos e far
macêuticos hostis. Escreveu 
obras médicas e místicas.

Panizza, Bartolomeu —  
Paracelso, Philippus 
Aureolos Theophrastus 
Bombastus von 
Hohenheim, dito



Paraná (Honório 
Hermeto Carneiro 
Leão, Marquês de)

Político brasileiro (Jacuí, 
MG, 1801 — Rio de Ja
neiro, GB, 1856). Formou-se 
em direito pela Universidade 
de Coimbra em 1825. Voltou 
ao Brasil em 1826, sendo 
nomeado juiz do Supremo 
Tribunal em São Paulo. Em 
1830 foi eleito deputado por 
Minas Gerais e, em 1832, 
tornou-se ministro da Justiça. 
Nesse ano conseguiu sua pri
meira vitória na câmara ao 
evitar que fosse convocada 
uma assembléia nacional, co
mo pretendia Feijó, ex-minis- 
tro da Justiça. Um dos fun
dadores do Partido Conser
vador, juntamente com Ber
nardo de Vasconcelos e Ro
drigues Torres, foi seu líder 
até 1840. Em 1841, foi no
meado governador do Rio de 
Janeiro, abafando a rebelião 
que eclodiu nessa época. Um 
ano depois, foi eleito senador 
por Minas Gerais e chefiou 
o Gabinete formado a 20 de 
janeiro de 1843, ocupando as 
pastas da Justiça e, interina
mente, do Estrangeiro. Em 
1844 demitiu-se, mantendo-se 
afastado até 1848. No ano 
seguinte foi-lhe confiado o 
governo de Pernambuco; par
ticipou da pacificação da 
província, abalada pela In
surreição Praieira. Em 1851, 
chefiou a missão que nego
ciou com o Paraguai a alian
ça contra Rosas. De volta ao 
Brasil, recebeu em 1852 o 
título de visconde de Para
ná e, em 1853, chefiou o 
Gabinete de 6 de setembro, 
ocupando a pasta da Fazen
da e iniciando a política da 
conciliação. Em 1854 foi 
agraciado pelo imperador 
com o título de marquês de 
Paraná.

Paranhos (Antônio 
da Silva)

Militar brasileiro (?, Bahia,
1818 — Assunção, 1870).

Filho de Agostinho da Sil
va Paranhos e irmão mais 
velho do visconde do Rio 
Branco. Ficou órfão mui
to cedo e, enquanto seu 
irmão era encaminhado à 
Academia Real da Marinha, 
trabalhou e estudou na ca
pital baiana. No ano de
1837, irrompeu na Bahia a 
Sabinada, movimento contra 
as imposições do governo 
regencial de Araújo Lima, 
pelo qual a Bahia se decla
rava independente, enquanto 
não fosse decretada a maio
ridade do imperador. Em de
zembro do mesmo ano in
corporou-se às forças legais 
e tomou parte na luta con
tra os sabinos. Em 1838, foi 
deslocado com o contingente 
baiano para o combate de 
Taquari, no Rio Grande do 
Sul. Por seu desempenho 
nessa jornada, foi promovi
do a segundo sargento. Par
ticipou também do combate 
contra os rebeldes no Passo 
de São João Borja, em 1841. 
Em 1847, feito tenente, foi 
servir no Piauí e, no ano 
seguinte, de volta ao sul, 
marchou para a Campanha 
do Uruguai, sob o comando 
de Caxias. No combate con
tra Oribe e Rosas, destacou- 
se por sua bravura, o que lhe 
valeu em 1852 o posto de 
capitão. Terminada a bata
lha, participou de missões 
diplomáticas no Uruguai e 
ocupou vários cargos na Es
cola Militar do Rio Grande 
do Sul. Em 1860 marchou 
para o Prata, sendo conde
corado. Em 1865, foi nova
mente enviado ao Paraguai, 
onde morreu em combate.

Paré (Ambroise)

Médico francês (Lavai, c. 
de 1510 — Paris, 1590). 
Chegou a Paris em 1529, 
para trabalhar como apren
diz de barbeiro (na época, 
competiam aos barbeiros di
versas atribuições que seriam 
mais tarde transferidas aos

médicos) na Casa de Deus, 
um dos mais antigos hospi
tais do mundo. Começou seu 
aprendizado enfrentando vá
rias dificuldades, principal
mente com o idioma pois 
não compreendia o latim, a 
língua dominante nos meios 
científicos. Adquiriu grande 
experiência em cirurgia nos 
campos de batalha da Itália, 
entre 1536 e 1545. Tornou-se 
cirurgião dos exércitos de 
Henrique II, Francisco II, 
Carlos IX (que o protegeu 
na noite do massacre de São 
Bartolomeu) e Henrique III. 
Considerado o pai da cirur
gia moderna, Paré sistemati
zou o uso de ligaduras de 
artérias após casos como 
amputação, substituindo a 
cauterização com ferro em 
brasa pela aplicação de óleo 
fervente. De maior importân
cia ainda foi sua demonstra
ção de que era errônea a 
idéia de que os ferimentos 
a bala eram de natureza ve
nenosa, por isso exigindo 
cauterização com óleo fer
vente. Insistia em dizer: “Eu 
cuido dos homens, Deus os 
cura”. Escreveu, entre ou
tras obras, “Método de Tra
tar as Feridas Feitas por 
Arcabuzes e outras Armas 
de Fogo” (1545); “Breve 
Coleção da Administração 
Econômica com a Maneira 
de Unir os Ossos” (1549); 
“Método de Tratar das Fe
ridas e Fraturas da Cabeça 
Humana, com Ilustração dos 
Instrumentos” (1561); “Dez 
Livros de Cirurgia* com Re
ferência aoS Instrumentos 
Necessários” (1564); e “Da 
Geração do Homem, dos 
Monstros” (1573).

Parente (João Amaro 
Maciel)

Bandeirante brasileiro (São 
Paulo, SP, ? — Guarapiran- 
ga, MG, 1721). Juntamen
te com seu pai, Estêvão Ri
beiro Baião Parente, par
ticipou das campanhas de 
desbravamento do nordeste. 
Colaborou na luta contra os 
indígenas da Confederação 
dos Cariris. Foi capitão-mór 
da expedição de Matias Car
doso de Almeida no ser
tão da Bahia, rasgando a 
primeira via da área, pros
seguindo depois para o Rio 
Grande do Norte. Após 
muitos anos de combate aos 
indígenas, recebeu como re
compensa o posto de coronel 
de uma sesmaria. Em 1703, 
transferiu-se para Minas Ge
rais, onde comerciou com 
gado às margens do rio das 
Velhas. Passou a morar em 
Guarapiranga em 1709, tor
nando-se senhor de uma 
grande fazenda açucareira.



Participou da luta contra os 
emboabas e chefiou algumas 
entradas em busca de ouro.

Pareto (Vilfredo Federico 
Damaso)

Engenheiro, economista, filó
sofo e sociólogo italiano nas
cido na França (Paris, 1848
— Céligny, Genebra, 1923). 
Era filho de uma francesa e 
de um aristocrata genovês 
exilado por ser partidário de 
Mazzini. Em 1858, a família 
transferiu-se para a Itália, 
onde Pareto fez o curso de 
engenharia (formou-se em 
Turim em 1869), iniciando 
sua carreira profissional na 
administração das ferrovias 
italianas. Depois de alguns 
anos, cansado do serviço pú
blico, tornou-se diretor-ge- 
rente de um importante gru
po de minas de ferro, de 
propriedade de um banco 
italiano. Na controvérsia di
ante do protecionismo to
mou o partido do livre co
mércio em vários artigos for- 
malísticos, adquirindo ao 
mesmo tempo acentuado in
teresse pelo estudo da teoria 
econômica. Morto seu pai 
em 1882, recebeu uma he
rança que lhe permitiu res
tringir suas atividades aos 
estudos acadêmicos. Em 1893 
foi convidado para substituir 
Léon Walras na cadeira de 
economia política da Univer
sidade de Lausanne, na Suí
ça, cargo que ocuparia até
1911. A partir do ano se
guinte, passou a reger socio
logia na mesma Universida
de. Como Léon Walras, 
Pareto fez ampla incorpo
ração da matemática à teo
ria econômica. Completa
mente dedicado a seu traba
lho, levava vida de anacoreta 
em sua propriedade de Cé
ligny, até ser chamado à vida 
política, em 1922, com a as
censão do fascismo. Foi no
meado senador do Reino da 
Itália e convidado a colabo
rar no jornal de Mussolini, 
“Gerarchia” (“Hierarquia”), 
pois desenvolvera uma teo

ria das elites, que os fascis
tas viam com muita simpa
tia. Pessoalmente, contudo, 
não era adepto de Mussoli
ni: pouco antes de morrer, 
em agosto de 1923, já se en
contrava em desacordo com 
o governo fascista em ques
tões de liberdade pessoal e 
acadêmica. Em sua obra 
maior, “Trattato di Sociolo
gia Generale” (1916), focali
zou aquilo que denominava 
“teorias não-lógicas”, isto é, 
explicações de natureza reli
giosa ou filosófica, em opo
sição às científicas. Essas 
explicações teriam um ele
mento relativamente perma
nente, os “resíduos”, e ou
tro variável, as “derivações”. 
Gs resíduos, que em geral 
aparecem dissimulados, ex
primem sentimentos ou esta
dos de espírito; as deriva
ções seriam as justificativas 
apresentadas para os resí
duos. Esses conceitos repre
sentavam um papel impor
tante em sua análise das eli
tes, onde diferenciava uma 
elite governante e outra não- 
governante. Daí a idéia de 
uma circulação das. elites, 
processo mediante o qual 
homens de força poderiam 
arrebatar o poder (motivo de 
sua popularidade junto aos 
fascistas). A grande preo
cupação de Pareto foi fazer 
da sociologia e da economia 
ciências lógico-experimentais, 
fundadas na observação de 
ações, na experimentação e 
em formulações matemáticas 
(abstratas, mas não numéri
cas). Sua intenção era liber
tar a economia dos “resí
duos” e “derivações”. Além 
da economia de mercado, fo
calizou a economia socialista, 
procurando demonstrar que, 
nesta, muitas das categorias 
econômicas do capitalismo se 
acham presentes, particular
mente o juro do capital. 
Além do “Trattato”, deixou: 
“Cours d’Économie Politi
que” (“Curso de Economia 
Política”, 1896/97); “La Li
berté Économique et les 
Événements d’Italie” (“A Li
berdade Econômica e os 
Acontecimentos na Itália”, 
1898); “Les Systèmes Socia
listes” (“Os Sistemas Socia
listas”, 1902/03); “Manuale 
di Economia Politica” (“Ma
nual de Economia Política”, 
1906); “Le Mythe Vertuiste 
et la Littérature Immorale” 
(“O Mito da Virtude e a Li
teratura Imoral”, 1911); 
“Fatti e Teorie” (“Os Fatos 
e a Teoria”, 1920); “Tras- 
formazione délia Democra- 
zia” (“Transformações da 
Democracia”. 1921); “Scritti 
Teorici” (“Escritos Teóri
cos”, publicados postuma
mente, em 1952) .

Park (Robert Erza)

Jornalista e sociólogo ameri
cano (Luzerne Country, Penn- 
sylvania, 1864 — id., 1944). 
Formado pela Universidade 
de Michigan em 1887, passou 
a trabalhar até 1898 como 
repórter e editor em Min- 
neapolis, Chicago e Detroit. 
Esse trabalho despertou-lhe 
interesse pelo comportamen
to social dos indivíduos. As
sim foi estudar em Harvard 
(onde se tornou aluno de 
William Janus e Josiah Ro- 
gel) e em Heidelberg, na 
Alemanha (onde foi aluno 
de Georg Simmel e Wilhelm 
Windelband). Doutorou-se 
em Heidelberg, em 1904, com 
uma tese sobre “As Multi
dões e o Público”. Nesse 
mesmo ano, tornou-se pro
fessor de sociologia em 
Chicago, onde reuniu um 
grupo de alunos para pes
quisas de campo nas metró
poles e pequenas comunida
des. Pretendia captar o rela
cionamento humano, em suas 
formas anormais de compor
tamento, dedicando-se tam
bém ao problema racial, a 
partir de sua experiência co
mo secretário do líder negro 
Booker Washington. Park é 
um dos fundadores de um 
ramo da sociologia america
na chamado “escola ecológi
ca”, cuja perspectiva consis
te em estudar a comunidade 
humana e a interdependência 
das pessoas em suas relações 
espaciais e temporais na me
dida em que são afetadas 
pelas forças do ambiente. 
Entendia que a interdepen
dência das pessoas e das ins
tituições nos centros urba
nos formam um padrão eco
lógico, e, usando Chicago 
como modelo, dividiu esse 
padrão em cinco círculos 
concêntricos: (1) zona comer
cial central; (2) zona de 
transição com pensões, ho
téis baratos, cortiços, prostí
bulos; (3) zona dos trabalha
dores e da classe média; (4) 
zona residencial das classes 
mais altas; (5) subúrbios^ on
de o padrão é “matricêntri- 
co”, isto é, a mulher passa o 
dia em casa com os filhos 
enquanto o marido viaja dia
riamente para a cidade gran
de, onde trabalha. Outras 
pesquisas têm demonstrado 
a existência de zonas seme
lhantes em muitas cidades 
grandes embora nem sempre 
se mantenha o modelo con
cêntrico. Em parceria com
E. W. Burgess, escreveu “In- 
troduction to the Science of 
Sociology” (“Introdução à 
Sociologia”, 1921). E escre
veu ainda com Burgess e R. 
D. Mackenzie “The City” 
(“A Cidade”, 1925) e “Race

Paraná, Honório 
Hermeto Carneiro Leão, 
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and Culture” (“Raça e Cul
tura”, 1950).

Parker (Dorothy 
Rotchild)

Escritora americana (West 
End, New Jersey, 1893 — ?, 
1967). Filha de pai judeu e 
mãe escocesa, estudou no 
Convento do Santíssimo Sa
cramento, sendo expulsa por 
duvidar de alguns princípios 
da Igreja. Ficou órfã muito 
cedo e, para manter-se, che
gou a tocar piano numà es
cola de danças. Em 1916, 
estava trabalhando na reda
ção da revista “Vogue”; ini- 
ciava-se nessa época sua car
reira de escritora. No ano 
seguinte, em que se casou 
com Edwin Pond Parker, en
trou para a seção de crítica 
teatral de “Vanity Fair”. 
Três anos depois, foi obri
gada a demitir-se, pois suas 
críticas estavam atingindo 
pessoas influentes. Mesmo 
assim, continuou escrevendo 
para revistas e em 1926, 
quando conseguiu publicar 
seu primeiro livro (“Enough 
Rope”). O-êxito foi total. A 
obra esteve entre as mais 
vendidas, fenômeno raro em 
poesia. Em 1928, Dorothy 
editou “Sunset Gun”, com o 
mesmo sucesso. Em seu pri
meiro livro de contos. “La- 
ments for the Living” (1930), 
destacou-se “Big Blonde” 
(traduzido para o português 
como “O Abismo”). Ela pu
blicou ainda “Death and Ta
xes” e “After such Pleasu- 
res” (1933). Divorciada de 
Parker em 1928, casou-se em 
1933 com o ator de cinema 
Alan Campbell, mas mante
ve o nome Parker para fins 
literários. Mais tafde, reuniu 
seus principais contos num 
único volume: “Here Lies”. 
Especializada em crítica so
cial, analisava o cotidiano 
crua e secamente, à moda de 
Hemingway, seu escritor fa
vorito: de forma sutil e qua
se sempre impregnada de 
ironia. Captou como poucos 
a vazia atmosfera da alta 
sociedade americana, descre
vendo de maneira irônica 
esse mundo sofisticado mas 
falso. Linguagem lúcida e es
tilo econômico extremamen
te expressivo são algumas 
das características de sua 
prosa contista. Suas posições 
políticas e econômicas ten
diam para a esquerda. Foi 
uma das muitas pessoas 
presas em Boston por reali
zarem manifestações em pro
testo pela execução de Sacco 
e Vanzetti (1927). Visitou a 
Espanha durante a Guerra 
Civil e empenhou-se em pro
gramas de ajuda aos refu
giados republicanos.

Parmênides
Filósofo e legislador grego 
(Eléia, Magna Grécia, c. de 
540 a.C. — id., c. de 450 
a.C.). No poema “Sobre a 
Natureza”, apresentou suas 
idéias filosóficas. A obra 
divide-se em três partes: o 
proêmio, a via da verdade 
e a via da opinião. Parmê
nides formulou pela primeira 
vez, explicitamente e de ma
neira crítica, o problema do 
conhecimento e a distinção 
entre o conhecimento ra
cional e o conhecimento sen
sível. O conhecimento estrita
mente racional seria todo 
fundamentado no princípio 
da identidade (que, em Par
mênides, tem acepção lógico- 
ontológica): “o que é o 
que é”. Esse princípio deter
mina a afirmação de que “o 
que é” (o ser) é único, imu
tável, eterno, homogêneo, ple
no. Admitir a mobilidade ou 
a multiplicidade do ser seria, 
implicitamente, admitir a ab
surda existência de “o que não 
é” (o não-ser), na verdade 
impensável e indizível. A via 
da opinião, segundo Parmê
nides resultaria de afirmações 
que subentendem uma mistu
ra de ser e não-ser: são as 
“opiniões dos mortais”, ba
seadas em experiências sensí
veis e não puramente racio
nais. O pensamento de Par
mênides é considerado uma 
expressão de racionalismo 
radical, a afirmação de uma 
razão absoluta. Mas, na medi
da em que considera corpóreo 
o ser único, pode também 
ser interpretado como inicia
dor do materialismo. Na An
tiguidade, as idéias de Par
mênides foram adotadas e 
desenvolvidas por Melisso, e 
defendidas por Zenão de Eléia 
(considerado o criador da 
dialética).
Parai! gianino (Francesco 

Mazzola, dito)
Pintor italiano (Parma, 1503
— Casalmaggiore, 1540). In
fluenciado principalmente por 
Corregio, iniciou seus traba
lhos em Parma, indo para 
Roma em 1523, onde perma
neceu até 1527, quando foi 
preso enquanto trabalhava 
no “São Jerônimo”. Conse
guiu fugir para Bolonha, via
jando em seguida para Ve- 
rona e Veneza antes de re
tornar a Parma, em 1530. 
Passou os últimos dez anos 
de sua vida pintando afres
cos na igreja de Santa Ma
ria delia Steccata, em sua 
cidade natal. Foi preso por 
quebra de contrato em 1539, 
vindo a falecer no ano se
guinte. Conforme pedido seu, 
foi enterrado nu, com uma 
cruz de cipreste apoiada so

bre o peito. Deixou inúme
ros retratos, inclusive um 
auto-retrato mostrando-o dis
torcido em um espelho con
vexo. Suas obras encontram- 
se na Itália e também na Ale
manha, na Inglaterra, na Di
namarca, na Espanha, nos 
Estados Unidos, na Áustria, 
na Escócia. Alguns de seus 
mais famosos trabalhos são: 
“Visão de São Jerônimo”, 
“Madona com a Rosa” (am
bos de 1527) e “Madona de 
Pescoço Comprido” (1534). 
É considerado um dos mais 
importantes representantes da 
primeira fase do maneirismo.

Parnell (Charles Stewart)

Político irlandês (Avondale, 
Wicklow, 1846 — Brighton, 
1891). Participou do movi
mento revolucionário popu
lar em 1867, renovando o 
nacionalismo irlandês. Em 
1874, conseguiu do Parla
mento o reconhecimento, co
mo partido, da liga “Home 
Rule”, que propugnava pela 
autonomia da Irlanda em as
suntos internos e professava 
um nacionalismo irlandês. 
Fazendo parte da Câmara 
dos Comuns, Parnell distin- 
guia-se por sua indiferença 
à opinião geral (contrária à 
causa irlandesa) e tornava 
cada vez mais clara sua po
sição. Praticava a política da 
obstrução e, em 1877, foi 
eleito presidente do “Home 
Rule”. Dois anos depois, 
chefiou a Liga Agrária Ir
landesa. Reagindo à rejeição 
de um projeto de reforma 
agrária na Irlanda, organi
zou intensa agitação no cam
po, contando com o apoio 
do clero e dos setores mode
rados. Em 1881, foi encarce
rado em Dublin e a Liga, 

•suspensa. Solto em 1882, 
uniu-se aos “tories” (Partido 
Conservador), rompendo de
pois com eles e passando a 
apoiar Gladstone e os libe
rais, em fevereiro de 1886; 
contudo, em julho, Gladsto
ne apresentou um pedido de 
demissão, pois seu projeto 
para a Irlanda fora rejeitado 
no Parlamento. Com isso, 
Parnell manteve-se afastado 
da vida política. Em 1887 
foi envolvido num escândalo, 
sendo-lhe atribuída a auto
ria de uma carta (mais tarde) 
provou-se que havia sido for
jada), que o implicava num 
assassínio político. Daí por 
diante continuou batalhando, 
mas em 1890 uma denúncia 
de adultério (com a mulher 
de seu correligionário, Capi
tão William O’Shea) deixou- 
o desmoralizado. Seus parti
dários principalmente a Igre
ja começaram a recuar. Mor
reu logo em seguida.



Parreiras (Antônio 
Diogo da Silva)

Pintor brasileiro (Niterói, 
1860 — idem, 1937). Estu
dou pintura na Academia 
Imperial de Belas-Artes do 
Rio de Janeiro. Aluno de 
Jorge Grimm, abandonou a 
academia, preferindo acom
panhar o professor, pintando 
pelas ruas de Niterói. Fez 
sua primeira exposição indivi
dual em 1885, na sua própria 
casa. Em 1888, partiu para 
a Europa, permanecendo por 
um ano em Veneza. Ao vol
tar ao Brasil, apresentou al
guns trabalhos na Exposição 
Geral de Belas-Artes, no Rio 
de Janeiro. Mais tarde, reu
niu alguns alunos e levou-os 
para fora do estúdio, crian
do a chamada Escola do Ar 
Livre. Expôs alguns trabalhos 
dessa fase em 1892. Quatro 
anos depois concluiu uma de 
suas obras mais importantes: 
“Sertanejas”. Incentivado por 
Victor Meirelles, dedicou-se 
à pintura histórica. Algumas 
das obras desse período são: 
“Proclamação da República 
de Piratini”, “Frei Migueli- 
nho”, “Anchieta”, “Filipe dos 
Santos” e “Primeiro Passo 
para a Independência”. Pin
tou também painéis decorati
vos e alegóricos na Escola 
Nacional de Música do Rio 
de Janeiro. Dedicou-se igual
mente à pintura de nus, co
mo “Modelo em Repouso” 
(1920), que está exposto em 
Paris. Participou de exposi
ções internacionais e, em 
1918, conquistou medalha de 
ouro no Salão Nacional de 
Belas-Artes no Rio de Ja
neiro. Destacou-se também 
como paisagista, participando 
com cinco telas da mostra 
“A Paisagem Brasileira até 
1900”, que seria montada em 
sala especial na II Bienal 
de São Paulo (1953). Foi 
incluído pelo Museu Nacio
nal de Belas-Artes nas expo
sições “Retrospectiva da Pin
tura no Brasil” (1948) e “Um 
Século de Pintura Brasileira” 
(1952). Entre os seus últimos 
trabalhos figuram quadros 
históricos como “Beckman” 
e “Mem de Sá chega à Gua
nabara”, executados um ano 
antes de sua morte. Possui 
telas espalhadas por todo o 
Brasil. É também autor do 
livro “Memórias”, publicado 
em 1926.

Pascal (Blaise)
V. Pascal, Enciclopédia Abril 
(vol. IX)

Pascin (Julius Pincas, 
dito Jules)

Pintor americano de origem 
búlgara (Vidin, 1885 — Pa

ris, 1930). Filho de pais íta- 
lo-sérvios e judeu-espanhóis, 
trabalhou na Áustria e na 
Alemanha. Em Berlim, ligou- 
se a George Grosz e começou 
a fazer desenhos para os jor
nais satíricos “Lustige Blat- 
ter” e “Simplicissimus”. Em 
1905, mudou-se para Paris, 
continuando no gênero satíri
co, mas sua pintura passou 
a sofrer visível influência de 
Cézanne e Toulouse-Lautrec. 
Ao iniciar-se a Primeira 
Guerra Mundial, encontrava- 
se em Londres; partiu para 
os Estados Unidos, onde se 
naturalizou (1920). A seguir, 
esteve de passagem em Cuba 
e regressou em 1922. Fez 
inúmeras ilustrações para li
vros, abordando inclusive te
mas bíblicos e mitológicos. 
Seu desenho, a água-forte 
ou a ponta-seca, é muito in
cisivo, revelando, através de 
uma técnica pessoal, um tem
peramento nervoso e imagi
nativo. Executou também te
las, quase sempre de nus fe
mininos com predileção pe
los tons de rosa-desmaiado 
e azul-cinza, retratando pros
titutas de forma amarga, 
mas poética. Fez diversos re
tratos, entre o quais se des
tacam os de Pierre Mac Or- 
land (1924), Hermine David 
(1927) e Lucy Krogh (1928). 
Ilustrou os contos de Perrault 
e obras de Pierre Mac Or- 
land, Paul Morand, André 
Derème, e outros. Suicidou-se 
às vésperas da abertura de 
uma exposição individual de 
seus trabalhos na Galeria 
Georges Petit. Sua obra vai 
do espiritual ao trágico, pas
sando pela'ironia e sensuali
dade, revelando-o como um 
artista romântico.

Pascoli (Giovanni)

Poeta italiano (San Mauro, 
Romagna, 1855 — Bolonha, 
1912). De família pobre, teve 
a juventude marcada pelo as
sassínio do pai, em 1867, e 
pela morte da irmã mais ve

lha e da mãe, no ano seguin
te. Em 1876, tornou-se socia
lista e, simultaneamente, pro
curava descobrir o assassino 
do pai. Três anos mais tar
de, foi preso por atividades 
subversivas. A partir de 1882, 
após superar inúmeras difi
culdades, conseguiu diplomar- 
se e passou a lecionar em 
Massa, Livorno, Messina e 
Pisa. Trabalhou a seguir em 
diversas universidades italia
nas, entre as quais a de Bo
lonha, onde sucedeu a Car- 
ducci (1906), que fora seu 
mestre em 1872. Seus pri
meiros poemas, “Myricae” 
(1891), trouxeram-lhe popu
laridade. São curtos, delica
dos, líricos, inspirados na na
tureza e com um certo sabor 
feminino na escolha dos te
mas: a família, a casa, o jar
dim, crianças e pássaros. Em 
sua obra poética, os melhores 
poemas são os que refletem 
saudade da terra natal e os 
sonhos melancólicos, numa 
maneira expressionista de 
evocar a natureza e de pro
clamar um misticismo de ca
ráter panteísta. Dentre as co
letâneas de seus poemas po
dem-se citar: “Pequenos Poe
mas” (1897/1900), “Cantos 
de Castelvecchio” (1903), 
“Odes e Hinos” (1906), “Poe
mas Italianos e Canções do 
Rei Enzo” (1921).

Pasquini (Bernardo)

Compositor italiano (Massa 
Valdinievole, Lucca. 1637 — 
Roma. 1710). Completou seus 
estudos musicais em Roma 
(1650), como aluno de L. 
Vittori e de Cesti. Levou à 
cena a comédia “La Tes- 
salonica”, que por seu valor 
artístico propiciou-lhe a ad
missão na Sociedade dos Ar- 
cadianos. Nomeado organista 
da Igreja de Santa Maria 
Maior acompanhou, a seguir, 
o cardeal Chigi, em Veneza, 
Paris, Florença e Livorno. 
Foi mestre de concertos da 
Rainha Cristina da Suécia, 
tendo trabalhado com Corelli 
no Teatro Capranica (1679). 
Seu renome trouxe-lhe alu
nos de várias partes da Eu
ropa, entre os quais Kerll, 
Krieger, Muffat, Durante, 
Gasparini e Dom Scarlatti. 
Já idoso, recebeu o título de 
“organista do Senado e do 
povo romano”. Sua longa ati
vidade artística permitiu-lhe 
participar da evolução musi
cal que vai do barroco ao 
estilo galante. É também res
ponsável pela diferenciação 
da técnica de execução do 
órgão da do cravo, bem co
mo da criação de esquemas 
de tocata e de. sonata que 
anunciam os de Scarlatti e 
de Bach. Afora duas canço-

Parker, Dorothy 
Rotchild —  
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netas e algumas peças para 
cravo, que foram editadas, 
sua extensa obra musical 
permaneceu manuscrita.

Passos (Francisco Pereira)

Engenheiro brasileiro (São 
João Marcos, RJ, 1836 — 
a bordo, próximo às Caná
rias., 1913). Desde criança, 
demonstrou propensão para a 
matemática e para a enge
nharia. Concluiu os estudos 
ginasiais no Colégio São Pe
dro de Alcântara (1852) e 
ingressou na Escola Central 
(Escola. Militar), bacharelan
do-se em matemática (1856). 
Nomeado adido à Legação 
Imperial em Paris, ali fre
qüentou a Escola de Pontes 
e Calçadas, ampliando consi
deravelmente seus conheci
mentos de engenharia civil, 
tendo, inclusive, realizado im
portantes obras na Estrada 
de Ferro Paris—Lião—Medi
terrâneo e no porto de Mar
selha. De regresso ao Brasil 
(fins de 1860), foi nomeado 
diretor de Obras Públicas do 
Rio de Janeiro. Especializado 
em ferrovias, participou de 
diversos empreendimentos 
nesse setor, destacando-se a 
fiscalização da Estrada de 
Ferro de São Paulo e a 
empreitada da construção 
do ramal Bajé—Uruguaiana. 
Voltou à Europa para tratar 
de assuntos ligados à constru
ção da São Paulo Railway, 
que mais tarde (1948) pas
saria a chamar-se Estrada de 
Ferro Santos—Jundiaí. Pro
jetou e executou a Estrada 
de Ferro Mauá (GB)—Petró- 
polis. Nesta obra empregou 
pela primeira vez o sistema 
de cremalheiras, de sua in
venção, que voltaria a aplicar 
ao construir a Estrada de 
Ferro das Paineiras ao Cor
covado (GB). Foi também 
diretor da Estrada de Ferro 
Dom Pedro II e, em 1888, 
engenheiro do Ministério do 
Império. Já na República, a 
convite do presidente Rodri
gues Alves, foi nomeado pre
feito do antigo Distrito Fede
ral (1903). Realizou então 
a reforma urbana da cidade 
conhecida como “o bota 
abaixo” e que consistiu na 
demolição em massa de gran
de número de pardieiros an
ti-higiênicos, para abrir no
vas vias, levando ao desabri
go milhares de pessoas. Ao 
descontentamento gerado por 
essa iniciativa somou-se o da 
campanha de aplicação da 
vacina obrigatória empreen
dida por Osvaldo Cruz para 
a erradicação da febre amare
la. Com o incentivo da oposi
ção, que pretendia derrubar 
o governo, originaram-se vá
rios motins, com barricadas e

forte resistência às forças le
gais. Ao deixar o cargo de 
prefeito, Pereira Passos se
guiu para a Europa em via
gem de descanso, durante a 
qual faleceu.

Pasternak (Boris 
Leonidovitch)

Escritor soviético (Moscou,
1890 — Peredelkino, próximo 
de Moscou, 1960). Filho de 
um pintor, estudou filosofia 
nas universidades de Moscou 
e de Marburg, tendo publi
cado suas primeiras poesias, 
de inspiração futurista, em
1912. Com a coletânea de 
versos “Minha Irmã, a Vida”
(1922) adquiriu fama. Em
1927, publicou dois livros de 
versos, “O Tenente Schimidt” 
e “O Ano de 1905”, ambos 
de inspiração social, a que 
se segue outra coletânea de 
poemas líricos, “O Segundo 
Nascimento” (1931), que se 
faz notar por seu intimismo. 
Nessa mesma época publicou 
uma autobiografia em prosa 
“O Salvo-Conduto”. Discor
dando da orientação oficial 
a respeito do então chamado 
“realismo socialista”, não 
mais publicou versos a partir 
de 1935, com exceção de 
uma pequena coletânea “Nos 
Trens da Manhã”, durante a 
guerra (1943). Desenvolveu 
então grande atividade na 
tradução de poetas estrangei
ros (Verlaine, Goethe, Shel- 
ley), bem como de poetas 
georgianos contemporâneos; 
traduziu também grande nú
mero de peças de Shakes- 
peare. Em 1957, conseguiu 
publicar na Itália “O Doutor 
Jivago”, romance que não 
fora editado na União Sovié
tica, por retratar aspectos da 
Revolução Comunista sob um 
ângulo crítico, fundado num 
ponto de vista heterodoxo 
mas essencialmente religioso. 
Tal iniciativa valeu-lhe mui
tas críticas em sua terra, que 
o levaram a afastar-se ainda 
mais do meio literário. Em 
1958, foi-lhe conferido o prê-

mio Nobel de literatura; no 
entanto, Pasternak não com
pareceu a Estocolmo para 
recebê-lo.

Pasteur (Louis)

V. Pasteur, Enciclopédia 
Abril (vol. IX)

Pater (Walter Horatio)

Escritor e crítico literário 
inglês (Shadwell, 1839 — 
Oxford, 1894). Educou-se na 
King’s Scholl de Canter
bury e no Queen’s College 
de Oxford, onde residia e 
dava aulas particulares. Co
meçou a escrever para revis
tas literárias e seus ensaios 
sobre Winckelmann, Leonar
do da Vinci, Pico de la Mi- 
randola, Botticelli e Miche
langelo, entre outros, foram 
reunidos na obra “Studies in 
the History of the Renais
sance” (“Estudos sobre a 
História da Renascença”). 
Em 1585, publicou “Marius, 
the Epicurean” (“Marius, o 
Epicurista”), um substancial 
romance de idéias, que, em
bora passado em Roma ao 
tempo de Marco Aurélio, ex
põe seu ponto de vista sobre 
uma vida estética e religiosa 
ideal para sua própria época. 
“Imaginary Portraits” (“Re
tratos Imaginários, 1887) 
são estudos curtos de ficção 
filosófica e “Appreciations” 
0‘Apreciações”, 1889) mar
cam sua volta ao ensaio crí
tico. Em 1893, publicou 
“Plato and Platonism” (“Pla
tão e o Platonismo”), visão 
extremamente literária de 
Platão e de sua filosofia. 
“Greek Studies” (“Estudos 
Gregos”) e “Miscellaneous 
Studies” (“Miscelânea”) fo
ram publicados em 1895, 
após sua morte.

Pathé (Charles)

Engenheiro e industrial fran
cês (Chevry-Cossigny, Seme- 
et-Marne, 1863 — Monte 
Cario, 1957). Sua vida sem
pre esteve intimamente liga
da à de seu irmão, Émile 
(Paris, 1860 — id., 1937), 
com quem manteve socieda
de até a morte deste. Inicial
mente proprietários de um 
café na Place Pigalle, em 
Paris, construíram em sua 
fábrica de Belleville um fo
nógrafo com a marca Pathé. 
O emblema, um galo, logo 
passou a competir com o 
fonógrafo de Edison, do qual 
era similar. Foram os orga
nizadores do “Salão do Fonó
grafo”, em Paris (1894), que 
serviu para divulgar e popu
larizar o novo aparelho. In
troduziram grandes aperfet-



çoamentos, em especial a 
substituição do cilindro des
tinado à gravação pelo disco 
de gravação vertical (1906) 
e depois lateral (1920). A 
partir de 1928, suas indús
trias de fonógrafos passaram 
para o controle da English 
Columbia Company. Charles 
Pathé foi o criador da pri
meira fábrica de película vir
gem para cinema e do pri
meiro laboratório para cópia 
de filmes, em Joinville (Fran
ça — 1905). A partir da fá
brica de filmes virgens, pôde 
controlar toda a produção, 
até a fabricação de proje
tores e a exibição em enor
mes circuitos. Fundou filiais 
de suas empresas em todas 
as grandes capitais européias, 
bem como em Nova York. 
(Nos Estados Unidos, em 
1909, vendeu duas vezes mais 
filmes do que os produtores 
americanos.) Sua contribui
ção para a consolidação e 
desenvolvimento da indústria 
do cinema, que ensaiava os 
primeiros passos, foi inesti
mável, devendo-se a ele o 
primeiro jornal de atualida
des cinematográficas, o “Pa
thé Journal”, em 1909. Além 
do jornal, produziu também 
comédias, filmes históricos e 
religiosos e séries de filmes 
naturalistas.

Patrocínio (José Carlos do)

Jornalista, tribuno e político 
brasileiro (Campos, RJ, 1854
— Rio de Janeiro, 1905). 
Filho de uma preta quitan
deira com o vigário local, 
foi aos catorze anos para o 
Rio de Janeiro, empregando- 
se como servente aprendiz na 
Santa Casa de Misericórdia. 
Pretendia estudar medicina, 
mas, não dispondo de con
dições financeiras, formou-se 
em farmácia (1874). Sua 
grande propensão para o jor
nalismo levou-o, no entanto, 
a fundar a revista mensal 
“Os Ferrões”, e em 1877 
passou a trabalhar como re
pórter e colaborador no 
“Diário de Notícias”. Nesse 
jornal, publicou dois roman
ces em folhetins: “Mota Co
queiro, ou A Pena de Mor
te” e “Os Retirantes”. Corti

dinheiro emprestado pelo so
gro, adquiriu a “Gazeta da 
Tarde”, onde iniciou, em 
1881, a campanha abolicio
nista. Em 1887, fundou e 
passou a dirigir “A Cidade 
do Rio”, jornal onde, a par 
da campanha pela libertação 
dos escravos, entregou-se à 
causa repubücana. Eleito ve
reador à Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro, lavrou a 
ata declarando proclamada a 
República, a 15 de novembro 
de 1889. Da sacada do edi
fício de seu jornal, foi has
teada a primeira bandeira re
publicana. Em ambas as cam
panhas, a abolicionista e a 
republicana, desenvolveu ati
vidade intensa, não só como 
jornalista, mas como orador, 
atraindo multidões, em vários 
pontos do país. Político 
atuante e apaixonado, envol
veu-se no movimento con
trário à permanência do Ma
rechal Floriano Peixoto na 
presidência da República, e 
por esse motivo foi depor
tado para Cucuí, no Amazo
nas (1892). Favorecido pela 
anistia, regressou no mesmo 
ano ao Rio de Janeiro. No 
princípio do século XX, pas
sou a interessar-se por pro
blemas ligados à navegação 
aérea, chegando mesmo a 
construir um aeróstato a que 
deu o nome de “Santa Cruz”. 
Membro fundador da Acade
mia Brasileira de Letras, dei
xou vários livros publicados. 
Morreu paupérrimo, já afas
tado do jornalismo.

Pauli (Wolfgang)

Físico suíço de origem aus
tríaca (Viena, 1900 — Zuri
que, 1958). Iniciou seus es
tudos em Viena, transferin
do-se depois para Munique, 
onde foi aluno de Arnold 
Sommerfeld e obteve seu 
grau de doutor em 1921. Foi 
assistente da cadeira de física 
em Gõttingen, cujo titular 
era Max Born (1921), e em 
Copenhague, como assistente 
de Niels Bohr (1922). Em
1926, tornou-se professor de

física teórica na Escola Po
litécnica Federal de Zurique. 
Entre 1940 e 1946, lecionou 
na Universidade de Prince- 
ton (EUA), regressando a 
seguir a Zurique. Juntamen
te com Heisenberg, foi o 
criador da teoria quântica 
dos campos. Considerado um 
dos mais ativos e ilustres re
presentantes da escola cien
tífica “de Copenhague”, de
ve-se a ele o famoso, prin
cípio da exclusão, que leva 
seu nome e de onde derivam 
a interpretação da valência 
e a da impenetrabilidade da 
matéria. Por esse trabalho, 
recebeu o prêmio Nobel de 
física, em 1945. Em compa
nhia de Fermi, afirmou, por 
razões puramente teóricas, a 
existência dos neutrinos 
(1931), hipótese que mais tar
de veio a ser confirmada ex
perimentalmente.

Paulo (São)

Apóstolo do cristianismo 
(Tarso, Cilicia, entre 5 e 15
d.C. — Roma, 67). Cogno
minado o “Apóstolo dos 
Gentios”, ou seja, dos não 
judeus. Sua família, de ori
gem judaica, estabeleceu-se 
em Tarso, tendo ali adquiri
do cidadania romana. Aós 
doze ou treze anos, em Jeru
salém, tornou-se discípulo do 
rabino Gamaliel, fervoroso 
fariseu. Inimigo da nascente 
seita cristã, solicitou e obte
ve autorização para perseguir 
seus adeptos em toda a Síria. 
Segundo os Atos dos Após
tolos, dirigia-se para Damas
co com esse intuito, quando, 
às portas da cidade, teve uma 
visão misteriosa, ouvindo 
uma exclamação: “Saulo, 
Saulo, por que me perse
gues?”. A partir dessa ocor
rência, converteu-se ao cris
tianismo, com o nome de 
Paulo e passou a difundir a 
nova fé. Fez diversas viagens 
entre os anos de 48 e 57. 
Perseguido pelos judeus, em 
Jerusalém, permaneceu preso, 
durante dois anos, sendo li
bertado graças à interferên-

Passos, 
Francisco Pereira 
Paulo, São



cia de Agripa. Em 60, foi 
para Roma, onde permane
ceu até 67, ano em que foi 
decapitado, na estrada de 
Óstia. Desempenhou papel de 
grande importância na difu
são do cristianismo, formu
lando uma concepção teoló
gica e ética essencial para a 
conversão dos gentios à reve
lação da nova fé.

Paulo III 
(Alessandro Farnese)

Papa (Canino, 1468 Ro
ma, 1549). Tornou-se muito 
rico graças aos inúmeros be
nefícios e títulos eclesiásti
cos recebidos do Papa Ale
xandre VI a quem sua irmã 
Giulia, esposa de Orsino 
Orsini, se achava ligada. Car
deal em 1493, foi eleito papa 
por unanimidade em 1534. 
Estadista excepcional, num 
período de intensas lutas re
ligiosas e acentuada desunião, 
procurou congregar os cató
licos europeus contra o pro
testantismo e os cristãos em 
geral contra os turcos. Espí
rito tipicamente renascentis
ta, confiou a Michelangelo a 
execução dos afrescos da 
Capela Sixtina e a direção 
dos trabalhos da Basílica de 
São Pedro; mandou edificar 
o Palácio Farnese e cons
truir a sala régia do Vati
cano. Embora não tenha sido 
bem sucedido na tentativa de 
restaurar a unidade cristã e 
tenha mutilado os Estados da 
Igreja em benefício de seu 
filho Pier Luigi (a quem fez 
duque de Parma), deu um 
forte impulso à Contra-Re- 
forma, em especial com a 
convocação do Concílio de 
Trento (1545) e com a apro
vação de instituições religio
sas dedicadas às missões 
(barnabitas, 1535; jesuítas, 
1540, entre outras). Restabe
leceu a Inquisição como a 
forma de combater a infil
tração do protestantismo na 
Itália.

Paulus (Lucius 
Aemilius)

General romano (? — Canas, 
216 a.C.). Em seu primeiro 
consulado, foi encarregado, 
juntamente com Marcos Lívio 
Salinator, dos exércitos ro
manos na segunda guerra 
ilírica. Obtiveram vitórias 
consideráveis, ocupando a 
ilha de Faros de onde o ad
versário, Demétrio, fugiu, 
buscando (sem conseguir) 
abrigo junto a Filipe da Ma- 
cedônia. Ainda que os resul
tados da campanha não fos
sem decisivos, ambos foram 
recebidos em Roma como 
triunfadores. Em 218 a.C., 
Paulus integrou a embaixada 
que levou a Cartago o ulti- 
matum do Senado romano. 
Ao regressar, ele e Marcos 
Lívio foram acusados de pe
culato durante a mesma 
campanha da Ilíria. Paulus 
foi absolvido, enquanto Mar
cos Lívio era condenado. 
Eleito cônsul mais uma vez, 
juntamente com Caio Terên- 
cio Varrão (216 a.C.), rece
beu, com este, o encargo de 
deter a marcha de Aníbal, 
que já batera os romanos em 
seu próprio território nas ba
talhas de Trébia e Trasíme- 
no, na segunda guerra púni
ca. Antes de assumirem o 
comando das operações, Aní
bal voltou a atacar e con
quistou Canas, importante 
depósito de víveres. No con
tra-ataque romano, Paulus 
comandou a cavalaria, que 
foi desbaratada, e recusou-se 
a abandonar o campo de 
luta, embora ferido de mor
te. Seu filho homônimo, cog
nominado Macedônio (c. 219
— 160 a.C.), foi também ge
neral e pretor (191 a.C.), 
cônsul em 182 a.C. e de no
vo no ano de 168 a.C., quan
do pôs termo à terceira guer
ra macedônica.

Pavese (Cesare)

V. Pavese, Enciclopédia Abril 
(vol. IX)

Pavlov (Ivan)

V. Pavlov, Enciclopédia Abril 
(vol. IX)

Pavlova (Ana)

Bailarina russa (São Peters- 
burgo, atual Leningrado, 
1881 — Haia, 1931). Admi
tida na Escola Imperial de 
Dança em 1891, revelou logo 
extraordinário talento, ape
sar do físico frágil. Tornou- 
se primeira solista em 1903, 
bailarina em 1905 e primei
ra bailarina um ano depois, 
após haver dançado “O Lago 
dos Cisnes”. Passou então a 
interpretar o repertório tra
dicional dos grandes teatros 
imperiais: “A Bela Adorme
cida”, “Esmeralda”, “Dôm 
Quixote”, etc. Em 1908; in
tegrando a companhia de 
Diaghilev, estreou em Pâris 
no Théâtre du Châtelet. Entre 
1910 e 1913, continuou a 
apresentar-se nas temporadas 
do Teatro Imperial, dançan
do fora da Rússia o resto 
do ano. Em 1913, deixou de
finitivamente seu país natal; 
o início da Primeira Guerra 
Mundial surpreendeu-a em 
Berlim, de onde conseguiu 
seguir para Londres com seu 
marido e empresário, Victor 
Dandré. Organizou aí uma 
companhia e partiu para os 
Estados Unidos. Durante 
cinco anos percorreu as 
Américas, regressando à Eu
ropa após o término da 
guerra, para continuar suas 
excursões pelo mundo. Par
ticipou da versão cinemato
gráfica da ópera de Auber 
“O Mudo de Portici”, nos 
primórdios do cinema e, em
1925, autorizou a filmagem 
de interpretações suas. Nun
ca teve intenção de inovar 
a arte da dança, mantendo- 
se dentro dos padrões tradi
cionais; no entanto, seu ex
traordinário talento, com in
terpretações extremamente 
^pessoais, deu um novo sen
tido aos balés clássicos. Em 
“A Morte do Cisne” seu de
sempenho foi particularmen
te emocionante.



Paxton (sir Josef)

V. Paxton, Enciclopédia 
Abril (vol. IX)

Paz (Octavio)

V. Paz, Octavio, Enciclopédia 
Abril (vol. IX).

Peano (Giuseppe)

Lógico e matemático italiano 
(Cuneo, 1858 — Turim, 
1932). Foi professor de cál
culo infinitesimal na Univer
sidade de Turim e depois na 
Academia Militar da mesma 
cidade. Tornou-se conhecido 
por haver formulado um sis
tema de notações que per
mite enunciar todas as pro
posições da lógica e das ma
temáticas sem recorrer à lin
guagem ordinária. Fundou e 
dirigiu duas publicações es
pecializadas, a “Revista de 
Matemática” (1891) e o “For
mulário de Matemática”, nas 
quais introduziu uma exposi
ção axiomática da aritmética, 
das projeções na geometria, 
da teoria geral dos conjuntos, 
do cálculo infinitesimal e do 
cálculo vetorial. Baseando-se 
no método do matemático 
A. Grassi, dedicou-se ao de
senvolvimento do cálculo 
geométrico. É também autor 
da equação da curva que leva 
seu nome, a qual passa su
cessivamente por todos os 
pontos interiores a um qua
drado e é definida através 
de um parâmetro. Seu prin
cipal trabalho foi a axioma- 
tização dos números naturais 
com os cinco “axiomas de 
Peano”. Tais postulados fo
ram adotados por Bertrand 
Russel e Alfred Whitehead 
nos “Principia Mathematica”. 
Em busca de uma língua de 
âmbito internacional, chegou 
ao “latim sem flexões e sem 
gramática” (1903) e compi
lou um “Vocabulário de In- 
terlíngua” (1915), constituído 
por palavras latinas ̂  comuns 

0  ao francês, ao inglês e ao 
alemão. Foi presidente da 
academia destinada a divul
gar esse idioma.

Peçanha (Nilo)

Estadista brasileiro (Campos, 
RJ, 1867 — Rio de Janeiro, 
GB, 1924). Iniciou o curso de 
direito na Faculdade de São 
Paulo, tendo-se diplomado 
pela Faculdade do Recife em 
1887. Abolicionista e republi
cano, foi deputado por seu 
Estado natal à Constituinte 
de 1890/91. Elegeu-se sena
dor em 1903, e, no mesmo 
ano, presidente do Estado do 
Rio de Janeiro. Foi vice-pre- 
sidente da República na cha

pa Afonso Pena, a partir de 
1906; quando da morte deste 
(1909), assumiu a presidên
cia, completando o mandato 
constitucional (até 1910). En
tre as iniciativas que tomou 
como presidente da Repúbli
ca destacam-se a reforma do 
Ministério da Agricultura, 
Indústria e Comércio, visan
do ao fomento da policultu
ra; as pesquisas para a im
plantação da grande siderur
gia; a criação do Serviço de 
Proteção aos índios e a inau
guração do ensino técnico, 
com a criação simultânea, 
nos Estados, de vinte escolas 
de aprendizes-artífices. Foi 
novamente eleito presidente 
do Estado do Rio de Janeiro 
(1914), tendo renunciado ao 
mandato para ocupar, em
1917, a pasta das Relações 
Exteriores. Nessa ocasião, o 
Brasil declarou guerra ao im
pério alemão e seus aliados, 
durante o primeiro conflito 
mundial. Eleito senador por 
seu Estado (1918), Nilo Peça
nha candidatou-se à presidên
cia da República em 1921, 
tendo sido derrotado por Ar
tur Bernardes.

Pederneiras (Raul 
Paranhos)

Jornalista, caricaturista e 
professor brasileiro (Rio de 
Janeiro, GB, 1874 — id.,
1953). Cursou o Colégio Pe
dro II e bacharelou-se em 
letras pela Faculdade de Di
reito do Rio de Janeiro 
(1898). Como caricaturista, 
seu primeiro trabalho apare
ceu em “O Mercúrio” (1898), 
e durante cerca de cinqüenta 
anos, sem interrupção de um 
só dia, exerceu essa atividade 
na imprensa brasileira, criti
cando severamente os regimes 
ditatoriais, ridicularizando a 
vida burguesa e a presunção 
das pessoas investidas de au
toridade. Foi também poeta 
humorístico e autor de diver
sas peças cômicas, relativas 
à vida carioca nas primeiras 
décadas do século XX. Em 
uma delas, intitulada “Berli- 
ques e Berloques”, caricatu
rou a si mesmo através do 
personagem Piadinhas (1908). 
Trabalhou em vários jornais 
e revistas do Rio de Janeiro 
e, em 1912, fundou o vesper
tino “Última Horá”. Foi tam
bém presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa du
rante nove anos. Conquanto 
se tenha dedicado mais à ca
ricatura, que divulgou seu 
nome por todo o país, foi 
também aquarelista e dese
nhista de mérito, destacando- 
se nos retratos a “crayon”. 
Entre 1918 e 1938 exerceu a 
cátedra de anatomia artística 
da Escola Nacional de Belas-

Artes e do Liceu de Artes e 
Ofícios. Foi ainda professor 
de direito internacional na 
Faculdade de Direito da Uni
versidade do Brasil, tendo es
crito uma obra didática sobre 
essa matéria. Em 1928 publi
cou “Lições de Caricatura” e 
em 1924 e 1935, respectiva
mente, reuniu em dois álbuns 
suas “Cenas da Vida Cario
ca”, sobretudo com material 
divulgado pelo “Jornal 4 do 
Brasil” e pela “Revista da 
Semana”.

Pedro, o Grande
V. Pedro, o Grande, Enciclo
pédia Abril (vol. IX)

Pedro I (Dom)

V. Pedro I, Enciclopédia 
Abril (vol. IX)

Pedro II (Dom)
V. Pedro II, Enciclopédia 
Abril (vol. IX)

Pedro (São)

Apóstolo de Cristo (Betsaida, 
? — Roma, 64). Filho de 
João; seu nome original era 
Simão, mas o evangelho de 
São Mateus atribui a Cristo 
as seguintes palavras: “És 
Pedro (“pedra”) e sobre essa 
rocha construirei a minha 
Igreja”, para marcar-lhe o 
sólido papel que iria repre
sentar na fundação do cris
tianismo. Tinha um irmão,

Paulo III,
Alessandro Farnese —  
Pedro, São



André, também apóstolo, e, 
sem dúvida, foi casado, uma 
vez que o Evangelho faz re
ferência a sua sogra. Vivia 
em Cafarnaum, era pescador 
de profissão e foi testemunha 
da Transfiguração e dos prin
cipais milagres de Cristo, a 
quem passou a seguir, aban
donando tudo mais. Pouco 
antes da Paixão, Jesus con
fiou-lhe a tarefa de reforçar a 
fé entre os demais discípulos, 
mas Pedro negou o Mestre 
por três vezes. Após a Res
surreição, Cristo lhe teria 
aparecido em caráter especial 
e confiado o encargo de pas
tor universal, pelo que é con
siderado o primeiro papa. 
No dia de Pentecostes, Pedro 
anunciou publicamente a Res
surreição e batizou os primei
ros convertidos. Em suas pe
regrinações, visitou as nascen
tes comunidades cristãs de 
Samaria e da costa do Medi
terrâneo, e foi nessa oportuni
dade que, na pessoa do cen- 
turião Cornélio, recebeu os 
primeiros pagãos na Igreja. 
Ao tempo das perseguições 
desencadeadas por Herodes 
Agripa, fugiu de Jerusalém, 
seguindo para Antioquia e de
pois para Roma. Diz a tradi
ção que, ao tempo de Nero, 
foi preso e morreu em mar
tírio (crucificado de cabeça 
para baixo) na colina Vatica- 
na, onde, mais tarde, Cons- 
tantino edificou'uma basílica, 
hoje substituída pela de São 
Pedro.

Péguy (Charles)

Escritor francês (Ürléans, 
1873 — Villeroy, 1914). Fi
lho de uma família muito 
pobre e órfão de pai com 
menos de um ano, demons
trou desde cedo grande inte
ligência, sendo distinguido 
por seus mestres, desde a 
escola primária. Beneficiário 
de uma bolsa, fez brilhantes 
estudos no Liceu de Orléans, 
o mesmo ocorrendo na Es
cola Normal Superior, para 
onde entrou em 1894. Apai
xonado partidário da inocên
cia de Dreyfus na controvér
sia que se iniciou em 1898,

e preocupado com os proble
mas sociais da França, pro
fessou de início um socialis
mo de caráter muito pessoal, 
resultante da influência de 
seu amigo Baudoin, morto 
em 1896. Em fins de 1889, 
Péguy indispôs-se com o Par
tido Socialista Francês, do 
qual era membro, fundando, 
em janeiro de 1900, o perió
dico “Cahiers de la Quinzai- 
ne” (“Cadernos da Quinze
na”), para o qual contribuiu 
um grupo de intelectuais 
franceses do porte de Anato- 
le France, Henri Bergson, 
Jean Jaurés, Romain Rolland 
e outros. Os “Cadernos” 
combateram o imperialismo, 
o colonialismo e a intolerân
cia religiosa, de um lado, e 
os antimilitaristas, de outro. 
Propugnavam um patriotis
mo exacerbado. A perspecti
va de um conflito franco- 
alemão exaltou o nacionalis
mo de Péguy e levou-o, de 
certa forma, a aproximar-se 
da posição assumida por Bar
res. Por essa época, sofreu 
a influência de Bergson. Tor
nou-se depois católico fervo
roso e fez várias peregrina
ções a Notre-Dame de Char- 
tres (1912/14), buscando re
encontrar o sentido místico 
de Joana d’Arc. Servindo no 
exército francês, foi morto 
durante o início da contra- 
ofensiva do Marne, no co
meço da Primeira Guerra 
Mundial. Toda sua obra, pu
blicada nos “Cahiers de la 
Quinzaine”, caracteriza o 
renascimento do espírito re
ligioso francês nos primeiros 
anos do século XX e exer
ceu influência patente em 
muitos escritores católicos 
posteriores.

Peirce (Charles 
Sanders)

V. Peirce, Enciclopédia Abril 
(vol. IX)

Peixoto (Floriano)
V. Peixoto, Floriano, Enci
clopédia Abril (vol. IX)

Peixoto (Inácio José 
de Alvarenga)

Poeta brasileiro (Rio de Ja
neiro, GB, 1743 ou 1748 — 
Ambaca, Angola, 1793). Fez 
os primeiros estudos no Co
légio dos Jesuítas do Rio de 
Janeiro e o curso de direito 
na Universidade de Coimbra. 
Foi juiz de fora na vila de 
Cintra (Portugal), durante 
três anos. Após seu regresso 
ao Brasil, fez encenar no Rio 
de Janeiro sua peça “Enéias 
no Lácio”. Nomeado ouvidor 
da comarca do Rio das Mor
tes, cuja sede ficava em São 
João del-Rei, conheceu a

poetisa Bárbara Heliodora, 
com quem se casou. Abando
nando a magistratura, abriu 
banca de advogado em São 
José, dedicou-se à mineração 
e fez fortuna. Em Vila Rica 
(atual Ouro Preto), mantinha 
amizade com os intelectuais 
Cláudio Manuel da Costa, 
José Álvares Maciel, Tomás 
Antônio Gonzaga e outros. 
Nas reuniões literárias, pas
sou a criticar a política da 
metrópole e de seus repre
sentantes locais, ligando-se 
assim aos participantes da 
chamada Inconfidência Mi
neira. Denunciado, foi preso 
com os demais companheiros, 
posto a ferros e enviado para 
as masmorras da ilha das 
Cobras, no Rio de Janeiro. 
Durante o processo, não re
sistiu e denunciou outros in
confidentes. Condenado à 
morte, teve a pena comutada 
em degredo perpétuo na 
África (1792). Despojada de 
seus bens e cruelmente per
seguida, sua família se des
fez: sua mulher morreu lou
ca, Maria Efigênia, a filha 
predileta, foi desonrada e os 
outros três filhos desaparece
ram. Poucas de suas obras 
sobreviveram — a maioria 
perdeu-se ou foi destruída 
quando do seqüestro de seus 
bens. Joaquim Norberto coli
giu as que restavam, publi
cando-as sob o título de 
“Obras Completas” (1865). 
Classificam-se essas poesias 
em três gêneros: as encomiás
ticas ou laudatórias, as líri
cas e as que Alvarenga Pei
xoto escreveu no cárcere ou 
no exílio. Filiam-se todas 
suas obras ao Arcadismo ou 
ao Classicismo pré-romântico 
brasileiro.

Peixoto (Júlio Afrânio)
Escritor e professor brasilei
ro (Lençóis, BA, 1876 — Rio 
de Janeiro, GB, 1947). For- 
mou-se pela Faculdade de 
Medicina da Bahia, com a 
defesa da tese “Epilepsia e 
Crime” (1897), e, por con
curso, foi nomeado prepara
dor da cadeira de medicina 
legal da mesma faculdade
(1901). No ano seguinte, pas
sou a catedrático de medici
na pública na Faculdade Li
vre de Direito de Salvador 
(1906). Transferiu-se depois 
para o .Rio de Janeiro, onde 
foi professor substituto das 
cadeiras de higiene e de me
dicina legal da Faculdade de 
Medicina e diretor do Serviço 
de Medicina Legal da Polícia 
(de 1907 a 1911). Em 1910, 
foi eleito para a Academia 
Brasileira de Letras e, em 
1923, presidiu essa institui
ção. Lecionou em diversas 
faculdades e escolas da então



capital da República; foi 
membro do Instituto Históri
co e Geográfico Brasileiro, 
da Academia de Ciência de 
Lisbòa e do Instituto de Me
dicina Legal de Madrid. Foi 
também deputado federal pe
la Bahia no período legisla
tivo de 1924/30. Como es
critor, deixou obra vastíssi
ma, compreendendo livros so
bre medicina, direito, histó
ria, folclore, educação, fic
ção, crônicas, etc. Defendeu 
a modernização dos métodos 
pedagógicos, publicando em 
1933- “Ensinar a Ensinar” e 
“Escola Nova”. Seu êxito 
como ficcionista decorre da 
capacidade de observação do 
estado psicológico dos perso
nagens, favorecidos por am
plos conhecimentos científi
cos. Os romances regionais 
fazem dele um escritor de 
cunho nacional. Estreou com 
“Rosa Mística” (1900) e dez 
anos depois, publicou “A Es
finge”, a que se seguiram 
“Maria Bonita” (1914), “Tro
vas Brasileiras” (1919), “Fru
ta do Mato” (1920) e, ainda, 
“Dicionário dos Lusíadas”
(1924).

Pelágio

Religioso inglês (Grã-Breta
nha, cerca de 360 — Egito, 
cerca de 422). Segundo 
algumas versões, chamava-se 
Morgan (“homem do mar”). 
Nunca recebeu ordens cleri
cais: era monge heresiarca 
por denominação aos olhos 
de seus contemporâneos orto
doxos. Em Roma, gozou de 
muito prestígio até 400, sen
do estimado por Santo Agos
tinho e São Paulo de Nola, 
até que, no reinado do Pa
pa Anastácio I (398-402), 
passou a contestar pontos de 
fe ou dogmas da Igreja. Es
teve na África e no Oriente 
e de regresso a Roma expôs 
suas opiniões pessoais que 
contrariavam as de Agosti
nho e que logo foram repu
diadas como heréticas. Um 
discípulo, Celéstius, propagou 
suas idéias, que não chega
ram a formar uma seita, em
bora o sistema que pregava, 
conhecido por “pelagianis- 
mo”, houvesse influenciado 
diversos autores posteriores. 
Sua doutrina pode ser assim 
resumida: não há pecado ori
ginal (Adão foi criado mor
tal e sujeito à concupiscên
cia); a partir daí, a natureza, 
humana não sofreu enfraque
cimento; o homem pode, por 
si mesmo, fazer o bem; o 
batismo não apaga uma man
cha original, aliás inexisten
te, mas apenas os pecados 
atuais para aqueles que os 
cometeram; a palavra “gra
ça” designa os únicos bens

naturais dados por Deus aos 
homens, notadamente a liber
dade e os ensinamentos que 
trazem a Revelação e os 
exemplos de Cristo.

P^Iópidas

General tebano (?, cerca de 
420 a. C. — Cinoscéfala, 
364 a. C.). Lutou contra os 
espartanos em Mantinéia, ao 
lado de Epaminondas e, após 
a tomada de Tebas por es
tes (383 ou 382 a. C.), refu
giou-se em Atenas, de onde 
encabeçou uma conspiração 
para libertar sua pátria, o 
que conseguiu em 379. Em 
369, atendendo a um pedido 
dos tessálios, atacou Ale
xandre, tirano de Feres, a 
quem depôs. Transferiu-se a 
seguir para a Macedônia, on
de foi árbitro numa disputa 
entre dois pretendentes ao 
trono. Para assegurar a in
fluência de seu país, levou 
para Tebas alguns reféns, 
dentre os quais o irmão do 
rei, o futuro Felipe II, con
quistador da Grécia e pai 
de Alexandre Magno. Em 
367 encarregou-se das nego
ciações com o rei da Pérsia, 
ocasião em que procurou su
bordinar a solução dos pro
blemas da Grécia aos inte
resses de Tebas. Em 364, in
cumbido de outra campanha 
contra Alexandre de Feres, 
derrotou-o em Cinoscéfala, 
tendo entretanto morrido du
rante o combate, quando pro
curava pessoalmente matar 
Alexandre.

Pelotas (José Antônio 
Correia da Câmara, 

Visconde de)

Militar e político brasileiro 
(Porto Alegre, RS, 1824 — 
Rio de Janeiro, GB, 1893). 
Aos quinze anos alistou-se 
nas tropas governamentais 
que combatiam os Farrapos. 
Participou da Campanha do 
Uruguai até o levantamento 
do cerco de Montevidéu, no 
posto de capitão. Sua desta
cada atuação na campanha 
contra Aguirre, na batalha de 
Paissandu, valeu-lhe a promo
ção a tenente-coronel. Após 
o cerco e a tomada de Uru
guaiana pelas tropas de So- 
lano López, participou da 
Guerra do Paraguai até o 
fim, nas batalhas de Tuiu- 
Cuê, Avaí, Lomas Valentinas, 
Tupium, Jujuí e Campo 
Grande. Em Cerro Corá, cou
be-lhe intimar Solano López 
a render-se, quando o encon
trou ferido às margens do 
Aquidabanigui (1873). No 
mesmo ano, foi promovido 
a marechal-de-campo e eleva
do a visconde de Pelotas (foi 
a segunda pessoa a receber

esse título: o primeiro fora 
seu avô, tenente-general Pa
trício José Correia da Câ
mara). Assumiu a seguir o 
comando-chefe do exército de 
ocupação do Paraguai, em 
substituição ao conde d’Eu. 
Em 1880, elegeu-se senador 
por sua província natal, ten
do participado com destaque 
da denominada “Questão Mi
litar” (1885) e pronunciado 
no Senado importantes dis
cursos e respeito do assunto: 
juntamente com Manuel Deo- 
doro da Fonseca assinou o 
enérgico manifesto redigido 
por Rui Barbosa, a pedido do 
chefe liberal Sousa Dantas. 
Também conhecido por Ma
rechal Câmara, encontrava-se 
em Porto Alegre quando foi 
proclamada a República. In
dicado por Júlio de Castilhos 
para assumir o governo do 
Rio Grande do Sul, enfren
tou a confusa situação dos 
primeiros tempos da Repú
blica, mas renunciou logo 
depois (1892). Integrante da 
União Nacional que depusera 
Castilhos, envolveu-se nas lu
tas políticas que culminaram 
no chamado “governicho” 
sulino e foi também deposto 
por Castilhos.

Pena (Afonso Augusto 
Moreira)

Estadista brasileiro (Santa 
Bárbara, MG, 1847 — Rio 
de Janeiro, GB, 1909). Diplo
mado pela Faculdade de Di
reito de São Paulo (1870), 
exerceu a advocacia em seu 
Estado natal. Foi deputado 
provincial (1874) e a seguir 
deputado geral, com sucessi
vas reeleições até 1889. Du
rante esse período, incum
biu-se dos Ministérios da 
Guerra (1882), da Agricultu
ra (1883) e da Justiça (1885). 
Proclamada a República, pre
sidiu a Assembléia Consti
tuinte incumbida da redação 
da Constituição do Estado de 
Minas Gerais. Tendo substi
tuído Cesário Alvim na pre
sidência do Estado (1892), 
promulgou a lei que determi
nou a mudança da capital
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mineira de Ouro Preto para 
Curral del-Rei, local onde, 
em 1894, iniciou-se a cons
trução de Belo Horizonte. 
Foi vice-presidente da Repú
blica (1903) e, em 1906, ele
geu-se presidente, sucedendo 
a Rodrigues Alves. No exer
cício da presidência, promo
veu a construção de estradas 
de ferro e de portos, no in
tuito de fazer progredir o in
terior do país, para o que, 
inclusive, incrementou a imi
gração. Com a criação da 
Caixa de Conversão, buscou 
a estabilidade cambial, obten
do apreciável afluxo de ca
pitais estrangeiros. Morreu 
no Palácio do Catete, então 
sede do gqyerno da Repúbli
ca, antes do término do man
dato, sendo substituído pelo 
vice-presidente Nilo Peçanha.

Pena (Cornélio)

Escritor brasileiro (Petrópo- 
lis, RJ, 1896 — Rio de Ja
neiro, GB, 1958). Bachare
lou-se pela Faculdade de Di
reito de São Paulo (1919), 
mas preferiu o jornalismo, 
onde estreou em 1920 como 
ilustrador. Nessa mesma épo
ca fez sua primeira exposição 
de pintura, no saguão da As
sociação dos Empregados do 
Comércio, no Rio de Janeiro. 
Em 1935 lançou seu primeiro 
romance, “Fronteira”, a que 
se seguiram “Dois Romances 
de Nico Horta” (1949), “Re
pouso” (1954) e “A Menina 
Morta”. Em 1957 doou ao 
Museu Imperial de Petrópolis 
e ao Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional várias pe
ças de sua coleção de obras 
de arte brasileiras. Tendo 
abandonado a pintura por 
não conseguir expressar-se 
com a plenitude desejada, 
trouxe para a literatura a 
preocupação com o§ porme
nores e as análises minucio
sas. Seu grande domínio de 
expressão tinha sempre em 
mira um estilo eminentemen
te brasileiro.

Penélope

Personagem da mitologia he
lénica. Filha de Icário de 
Esparta e da ninfa Peri- 
béia. Procurada insistente
mente por vários pretenden
tes, pois seu marido Ulisses 
não voltara da Guerra de 
Tróia, declarou que só con
trairia novas núpcias quando 
terminasse de tecer o sudário 
destinado a seu sogro, Laer- 
tes. Para prolongar o prazo 
que estabelecera, desmancha
va à noite o que tecera du
rante o dia. Esgotadas tais 
protelações, informou que se 
casaria com aquele que ma
nejando o arco de Ulisses 
fizesse uma flecha passar por 
diversas argolas. No momen
to da prova, Ulisses chegou 
e sobrepujou os demais con
correntes, convencendo-a de 
que era seu verdadeiro espo
so, embora estivesse coberto 
de andrajos. Segundo outras 
lendas, Penélope não teria ti
do as virtudes que lhe atri
buem e teria sido desprezada 
por Ulisses, ao regressar. Na 
“Telegonia”, de Eugamon de 
Cirene, Penélope acaba por 
casar-se com Telégono, filho 
de Ulisses e da feiticeira Cir- 
ce, após o jovem haver mor
to seu pai sem saber de quem 
se tratava.

Penn (William)

Religioso e colonizador in
glês (Londres, 1644 — Field 
Ruscombe, próximo de Lon
dres, 1718). Filho do almi
rante William Penn, conquis
tador da Jamaica, filiou-se à 
seita protestante dos quacres 
após ouvir em Oxford, onde 
estudava, as prédicas de Tho- 
mas Loe. Após um período 
de aparente descrença para 
satisfazer os gostos do pai, 
tornou-se quacre fervoroso e 
percorreu as comunas fiéis a 
essa seita, tanto na Inglater
ra como no continente. Da
tam dessa época seus vigo
rosos escritos polêmicos in
clusive o que foi elaborado 
na prisão: “No Cross, No 
Crown” (“Nem Cruz, nem 
Coroa”). Interpretando o de
sejo longamente acariciado 
pelos quacres de se estabele
cer numa colônia virgem da 
América, onde pudessem ver
se livres das perseguições re
ligiosas, solicitou da Coroa
(1680) tal concessão. Aten
dido pelo rei Carlos II, rece
beu a patente sobre uma ex
tensão de terra pouco me
nor que a superfície da In
glaterra, a oeste do rio De- 
laware. Estruturada em ba
ses liberais, a colônia, que 
recebeu em homenagem a ele 
o nome de Pensilvânia, logo 
floresceu, dando origem a

prósperas cidades, como Fi
ladélfia. Apesar do êxito po
lítico, a colonização nunca 
proporcionou os lucros fi
nanceiros que William Penn 
esperava: acabou por trazer- 
lhe dívidas e a completa ruí
na. Morto Carlos II, subiu 
ao trono Jaime II, católico 
que retirou o apoio à colô
nia. Sucedeu-lhe o príncipe 
de Orange, sob o título de 
Guilherme III, que eviden
ciou ainda maior desinteresse 
pelas dificuldades do coloni
zador, obrigando-o a refu
giar-se na França. Exonerado 
do governo da colônia, mas 
logo reconduzido ao cargo, 
voltou às atividades de prega
dor. Encarcerado por dívidas, 
só obteve a liberdade graças 
aos esforços de amigos e fiéis 
que lhe pagaram a fiança.

Pepino, o • Breve

Rei dos francos (Jupile, Bél
gica, 714 — Sàint-Denis, 
768). De pequena estatura, 
o que lhe valeu o cognome, 
era dotado de grande força 
física. Conforme a lenda, te
ria decepado com um único 
golpe as cabeças de um leão 
e de um touro que haviam 
sido lançados um contra o 
outro, a fim de provar a um 
grupo de guerreiros que era 
digno de cÓrmandá-los. Com 
a morte de seu pai, Carlos 
Martel, o território foi divi
dido entre ele e seu irmão, 
Carlomano. O terceiro irmão, 
Grifon, excluído da partilha, 
revoltou-se; derrotado, foi en
cerrado numa fortaleza. A 
seguir, os dois irmãos devas
taram a Aquitânia, então go
vernada pelo Duque Hunal- 
do, que traíra um juramen
to de fidelidade feito a Car
los Martel. Em sucessivas 
campanhas, venceram os 
grandes senhores que procu
ravam rebelar-se. Em 717, 
Carlomano abdicou, vindo a 
ser mais tarde abade de Mon
te Cassino. Tornando-se úni
co senhor do reino, Pepino 
libertou seu irmão Grifon, 
que passou a chefiar os des
contentes e sublevou os sa- 
xões. Vencido outra vez, foi 
afastado definitivamente da 
sucessão. Para consolidar seu 
título de rei, Pepino fez-se 
coroar ante uma grande as
sembléia de senhores feudais 
e obteve uma nova sagração 
pelas mãos de São Bonifácio, 
representante do Papa Zaca
rias. Todo seu reinado foi 
semeado de guerras. Após 
consolidar sua dinastia, ven
cendo ou subjugando os ad
versários, dividiu o reino, 
pouco antes de morrer, entre 
os dois filhos: Carlomano e 
Carlos Magno.



Percier (Charles)

Arquiteto francês (Paris, 
176*4 — id., 1838). Tendo 
conquistado o prêmio de 
Roma de 1786, reencontrou 
nessa cidade um antigo co
lega, Fontaine. Ambos pas
saram a trabalhar juntos. 
Durante sua estada na Itá
lia, trabalhou em temas ins
pirados na Antiguidade, co
mo a Restauração da Colu
na Trajana, posteriormente 
exposta em Paris com gran
de sucesso. Em 1791, regres
sou a Paris e voltou a tra
balhar com Fontaine. A pri
meira incumbência que rece
beram foi a da adaptação 
do castelo de Malmaison 
para residência de Bonapar- 
te, então Primeiro-Cônsul. 
Desincumbiram-se a conten
to e receberam a encomenda 
de uma série de trabalhos si
milares, como o Arco do 
Triunfo, do Carrossel, e vá
rias reformas arquitetônicas. 
De sua colaboração com 
Fontaine resultou uma série 
de livros sobre arquite
tura, entre as quais se des
tacam: “Palácios, Casas e 
outros Edifícios Modernos e 
Desenhados em Roma” 
(1833) e “Residências de So
beranos da França, da Ale
manha, da Rússia, etc.”
(1833). Publicaram também 
a “Descrição das Cerimônias 
e dos Fatos que Tiveram 
Lugar no Casamento de Na- 
poleão I com a Arquiduque- 
sa Maria Luísa” (1811). 
Percier ilustrou as edições de 
“Horácio” e de “La Fon
taine”, de Didot. Foi um dos 
mestres do estilo império.

Pereira (Duarte Pacheco)

Militar português (?, século 
XVI). Participando da es
quadra comandada por Al
fonso de Albuquerque, foi 
para as índias, onde recebeu 
a incumbência de consolidar 
as conquistas portuguesas. 
Conforme a lenda, desempe
nhou heroicamente a tarefa, 
resistindo com apenas 160 
soldados ao exército de

60 000 homens do rei de Ca- 
licut. Recebido como herói
— o “Aquiles português” — 
pela corte de Lisboa (1505), 
teve por recompensa o go
verno das colônias lusitanas 
da Guiné, na África. Vítima 
de intrigas que logo se trans
formaram em pesadas acusa
ções, foi preso e levado a 
ferros para a metrópole. 
Morreu em completo aban
dono e na maior miséria. Em 
“Os Lusíadas”, Camões elo
gia-lhe a intrepidez e faz re
ferência à ingratidão de Dom 
Manuel, rei de Portugal, por 
haver abandonado tão leal 
servidor. Escreveu uma obra 
sobre cosmografia e arte de 
navegar, intitulada “Esme- 
raldo de situ orbis” (1505), 
dedicada ao rei Dom Ma
nuel e publicada após sua 
morte (revalorizada no sé
culo XX pelos estudos de J. 
Barradas de Carvalho).

Pereira (José Clemente)

Político e jurista brasileiro 
nascido em Portugal (Adém, 
Comarca de Trancoso, 1787
— Rio de Janeiro, GB, 1854.) 
Diplomado em direito canô
nico pela Universidade de 
Coimbra, mudou-se para o 
Rio de Janeiro em 1815, 
tornando-se um dos líderes 
dos comerciantes portugueses. 
Ativo participante da maço
naria, ocuparia seu mais al
to posto: grão-mestre do 
grande oriente do Brasil. Em 
1819, foi nomeado juiz de 
fora na Vila Real da Praia 
Grande, atual cidade de Ni
terói. Transferido no mesmo 
cargo para a corte, logo tor
nou-se um dos maiores entu
siastas pela causa da inde
pendência. Na qualidade de 
presidente do Senado da Câ
mara, entregou ao Príncipe 
Regente Dom Pedro o re
querimento das três Provín
cias, pedindo-lhe que perma
necesse no Brasil; coube-lhe 
ainda ler, da sacada do paço, 
a resposta de Dom Pedro
— conhecida como “O Fi
co” (9 de janeiro de 1822). 
Em memorável discurso, ape
lou a Dom Pedro para que 
convocasse uma assembléia 
geral constituinte e legislati
va, independente das cortes 
de Lisboa. Após a indepen
dência, desfrutava de grande 
prestígio, mas incompatibili
zou-se com José Bonifácio e 
foi deportado para a Fran
ça. Regressando do exílio, 
elegeu-se deputado e em 
1828 apresentou o projeto do 
Código Criminal, que, após 
as emendas de Bernardo Pe
reira de Vasconcelos, foi 
convertido em lei (1830). Co
mo ministro, do império, in
tegrou a representação bra

sileira que no Rio de Janei
ro firmou a Convenção Pre
liminar da Paz reconhecen
do a República Oriental, do 
Uruguai (1828). Fez parte da 
comissão encarregada de ela
borar o Código Comercial
(1834). Participou ativamente 
do movimento em prol da 
antecipação da maioridade 
de Dom Pedro II e foi mi
nistro da Guerra em 1840. 
A partir do ano seguinte 
passou a representar o Pará 
no Senado. Dentre suas vá
rias realizações como po
lítico e administrador desta- 
ca-se também a criação, no 
Rio de Janeiro, do Hospital 
dos Alienados e da Santa 
Casa de Misericórdia.

Pereira (Lafayette 
Rodrigues)

Jurista e político brasileiro 
(Queluz, MG, 1834 — Rio 
de Janeiro, GB, 1917). Diplo- 
mou-se pela Faculdade de 
Direito de São Paulo e entrou 
para a magistratura como 
promotor público em Ouro 
Preto, cargo que abandonou 
para advogar no Rio de Ja
neiro. Foi deputado geral e 
em 1879 elegeu-se senador 
por Minas Gerais. Presidente 
das Províncias do Ceará e do 
Maranhão, passou a ministro 
da Justiça em 1878. Presidiu 
o Conselho de Ministros, 
exercendo cumulativamente a 
pasta da Fazenda (1883). 
Conselheiro de Estado, presi
diu a grande comissão en
carregada de elaborar o Có
digo Civil. Foi ainda diplo
mata e conselheiro, sendo 
conhecido como conselheiro 
Lafayette. Integrou o Insti
tuto dos Advogados e a Aca
demia Brasileira de Letras, 
onde ocupou a 23.a cadeira, 
na vaga deixada por Macha
do de Assis. Defendeu este 
seu antecessor (das críticas 
feitas por Sílvio Romero) no 
livro “Vindiciae”, que publi
cou sob o pseudônimo de 
Labienus. Deixou ainda im
portantes trabalhos de direi
to, destacando-se “Direito de 
Família” (1869) e “Direito 
das Coisas” (1877), afora 
uma série de artigos em que 
aborda os aspectos jurídicos 
da “Questão Christie”.

Perez Galdós (Benito)

Novelista e dramaturgo espa
nhol (Las Palmas, Canárias, 
1840 — Madrid, 1920). Ba
charel em direito, publicou 
em 1870 seu primeiro ro
mance, “La Fontana de 
Oro” a que se seguiu “El 
Audaz” (1871). No entanto, 
sua consagração como escri
tor deve-se ao romance de 
costumes “Dona Perfecta”,
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publicado em 1876. A partir 
daí, dedicou-se apenas à li
teratura, escrevendo em 43 
títulos a epopéia romancea
da da história da Espanha 
no século XIX. Alguns desses 
livros são verdadeiras obras- 
primas, tais como “Barlén”
(1873), “Saragone” (1874), 
“Zumalacárregut” (1898), 
“Espana sin Rey” (1908). En
tre seus numerosos romances 
de costumes, destacam-se: 
“Gloria” (1877), “La Fami- 
lia de León Roch” (1878), 
“Fortunata y Jacinto” (1887), 
“Ángel Guerra” (1891) e 
principalmente “Misericór
dia” (1897), comovente e do
loroso relato sobre os mise
ráveis de Madrid. Como dra
maturgo, destacou-se com as 
peças “Electra” (1900) e 
“Casandra” (1905). Em suas 
manifestações pela imprensa, 
revelou uma tendência libe
ral cheia de cautela, embora 
fosse intransigente na oposi
ção à intolerância religiosa. 
Como material de fundo pa
ra seus livros históricos, uti
lizava memórias, jornais an
tigos e testemunhos oculares, 
o que lhes dava a veracidade 
requerida. O conjunto de sua 
obra, de uma pujança extra
ordinária, analisa o significa
do da história mais recente da 
Espanha.

Pergolesi (Giovanni 
Battista)

Compositor italiano (Jesi, 
1710 — Pozzuoli, 1736). 
Originária de Jesi de Pergo
la, a família Draglui passou 
a ser conhecida como Pergo
lesi. O pequeno Giovanni 
Battista estudou no conserva
tório dei Poveri e desde cri
ança manifestou seu talento 
musical. Apesar de ter mor
rido muito jovem, chegou a 
compor grande número de 
obras dramáticas e um dra
ma bíblico, “A Conversão de 
São Guilherme de Aquitâ- 
nia”, quando ainda estava no 
conservatório. Produziu uma 
dezena de óperas, entre as 
quais “La Sallustia” (1731) e 
“II Prigionier Superbo”, com 
o intermezzo “La Serva Pa-

drona” (1733). Esta, ao ser 
apresentada em Paris (1752), 
originou a polêmica “dos bu
fões”, disputa entre a arte 
italiana e a francesa. Foi 
mestre de capela do príncipe 
de Stigliono, em Nápoles 
(1732), quando compôs uma 
“opera buffa” e uma missa 
cantada em ação de graças 
pelo término de um terremo
to que assolara a cidade. Em 
1736, recolheu-se ao mosteiro 
capuchinho em Pozzuoli, nas 
proximidades de Nápoles, on
de terminou seu último tra
balho, a “Stabat Mater”, pa
ra duas vozes femininas. Foi 
também compositor de músi
ca sacra; no rol dos melhores 
estão a “Salve Regina” um 
“Miserere”, dois “Dixit”, o 
oratório “A Natividade”, afo
ra cantatas e missas. Morreu 
pobre e foi enterrado na Ca
tedral de Pozzuoli. Em vida 
não teve prestígio; mas ao 
final do século, adquiriu fa
ma internacional.

Péricles

V. Péricles, Enciclopédia 
Abril (vol. IX)

Perón (Eva Maria 
Duarte, dita Evita)

Política argentina (Los Tol
dos, Província de La Pam
pa, 1919 — Buenos Aires, 
1952). De família mo
desta, quase sem instru
ção, extremamente bela, foi 
muito jovem para Buenos 
Aires, onde conseguiu “pon
tas” no cinema e no rádio, 
passando depois a atuar com 
maior destaque. Ao conhecer 
o político Juan Domingo 
Perón, então viúvo, dedicou- 
se inteiramente a ele e a sua 
causa. Em 1944, denunciou 
pelo rádio que o haviam 
prendido; embora o fato fos
se negado pelo governo, Evita 
persistiu em intenso trabalho 
junto aos sindicatos, origi
nando comícios que força
ram as autoridades a libertá- 
lo. Casou-se com o líder 
pouco antes de ele ser eleito 
presidente da República 
(1946) e passou a atuar deci
sivamente na política argen
tina. Através da Fundação 
de Assistência Social que le
vava seu nome, trabalhava 
continuamente em prol dos 
“descamisados”. Nessas fun
ções, conseguia atrair para 
o peronismo extraordinário 
apoio das massas, sem agre
dir diretamente a oligarquia 
dominante. Empreendeu in
tensa campanha pelos direi
tos políticos femininos, vito
riosa em 1947. O Partido 
Peronista Feminino logo ele
geu seis senatrizes e 25 depu
tadas federais. Tendo con

traído leucemia, manteve-se 
ativa até a morte. Seu corpo 
foi embalsamado e permane
ceu exposto à visitação pú
blica na sede da Confedera
ção Nacional dos Trabalha
dores. Por ocasião do golpe 
militar que derrubou Perón 
(1955), o corpo desapareceu 
e criou-se em torno do fato 
uma aura de mistério. Em 
1971, foi devolvido a Perón, 
então exilado na Espanha, 
pelo governo argentino. Ido
latrada por seu povo, o mito 
“Evita” permaneceu, apesar 
da intensa campanha em sen
tido contrário, empreendida 
pelos sucessivos governos e 
juntas militares que subiram 
ao poder após a derrubada 
do peronismo. Entre as inú
meras condecorações que 
recebeu, figura a Grã Cruz 
da Ordem do Cruzeiro do 
Sul do Brasil (1952).

Perón (Juan Domingo)

V. Perón, Enciclopédia Abril 
(vol. IX)

Perrault (Charles)

Escritor francês (Paris, 1628
— id., 1703). Estudou leis e, 
ainda muito jovem, estreou 
na literatura com uma paró
dia do Livro IV da “Eneida”, 
a que se seguiram “Portrait 
d’iris” (“Retrato de íris”) e 
“Dialogue de l’Amour e de 
1’Amitié” (“Diálogo sobre o 
Amor e a Amizade”). No
meado por Colbert comissá
rio da superintendência das 
construções do rei, tornou-se 
intermediário entre os artis
tas e o governo. Membro 
fundador da Academia das 
Inscrições e Belas-Artes, foi 
admitido na Academia Fran
cesa (1670) e introduziu na
quele cenáculo duas impor
tantes modificações: fez da 
admissão de cada novo 
membro uma verdadeira so
lenidade e subordinou a ad
missão dos candidatos ao es
crutínio regular e secreto. 
Seus conceitos a respeito da 
obra literária eram chocan
tes para os contemporâneos



e mesmo para críticos poste
riores: defendia a tese de 
que a mente humana fazia 
progressos contínuos e que a 
literatura de uma nação cor
responde a seu estágio de ci
vilização. Portanto, para ele, 
a literatura antiga ou clássi
ca era inevitavelmente mais 
bárbara que a moderna. Pu
blicou sucessivamente “Para- 
lèles des Anciens et des Mo
dernes” (“Paralelos entre os 
Antigos e os Modernos” — 
1688/97) e “Les Hommes 
Illustres qui Ont Paru en 
France pendant le XVIIe Si
ècle” (“Os Homens Ilustres 
que Surgiram na França du
rante o Século XVII” — 
1697/1701). Simultaneamen
te, coletava e redigia histó
rias infantis contadas pelas 
amas. Esse foi o trabalho que 
o tornou famoso; em 1697, 
publicou “Contes de ma Mè
re rOie” (“Contos de Ma
mãe Gansa”), coletânea de 
histórias de fadas e de ani
mais encantados, escritas 
em estilo coloquial.

Perrault (Claude)

Arquiteto francês (Paris, 
1613 — id., 1688). Formou-se 
em medicina e tornou-se 
membro da Academia Real 
de Ciências em 1673. Mas 
adquiriu fama graças ao que 
realizou no campo da arqui
tetura. Construiu o Observa
tório de Paris e o Castelo de 
Sceaux (destruído); projetou 
ainda um arco do triunfo à 
glória de Luís XIV, que não 
chegou a ser realizado. 
Membro da Academia Real 
de Arquitetura, deixou vo
lumosa obra sobre essa ma
téria: “Les Dix Livres d’Ar- 
chitecture de Vitruve” (“Os 
Dez Livros de Arquitetura 
de Vitrúvio”) e “Ordonnan
ce des Cinq Espèces de Co
lonnes selon la Méthode des 
Anciens” (“Ordenamento das 
Cinco Espécies de Colunas 
segundo o Método dos An
tigos”). Dedicou-se também 
à história natural ; morreu de 
infecção contraída ao disse
car um camelo.

Perret (Auguste)

Arquiteto francês nascido na 
Bélgica (Ixelles, próximo a 
Bruxelas, 1874 — Paris, 
1954). Era filho de um fran
cês que buscara asilo político 
na Bélgica após haver partici- 
do da Comuna de Paris de 
1871 e que retornou à Fran
ça, com a família, por oca
sião da anistia geral de 1881. 
Sendo seu pai empreiteiro de 
construções, Auguste Perret e 
seus irmãos Gustave e Clau- 
de fundaram a empresa Per
ret Frères em Paris, respon
sável por diversos projetos 
ds vulto. Perret, ao lado de 
Tony Garnier, foi o iniciador 
da arquitetura moderna na 
França e demonstrou as pos
sibilidades estéticas do empre
go do concreto armado. Os 
irmãos Perret empregaram 
esse material em certas par
tes da estrutura do cassino 
de Saint-Malo e, a seguir, 
já de modo completo, num 
edifício da rua Franklin
(1902). A garagem que Per
ret construiu na rua Pon- 
thieu (1905) foi o primeiro 
edifício em que o cimento 
foi deixado à mostra em to
da a superfície. Nessa cons
trução, Perret demonstrou 
também a possibilidade de 
se reduzir o número de 
pontos de apoio empregados. 
O Teatro dos Campos Elí- 
seos (1911/13) causou es
cândalo na época, por ser 
igualmente de concreto e re
lativamente despojado dos 
costumeiros adornos à italia
na. A Igreja de Notre Da- 
me de Raincy (1923) apre
sentava todas as dependên
cias de concreto. A partir 
dessa época, firmou-se real
mente o nome de Perret e 
as possibilidades do “concre
to armado estético”. Entre 
suas realizações posteriores 
mais marcantes contam-se a 
Escola Normal de Música 
(1929) e o Museu de Traba
lhos Públicos (1937), além de 
um projeto para o Palácio

dos Sovietes (1931). Depois 
da Segunda Guerra Mundial 
(em 1945) Perret foi nomeado 
diretor do Plano de Urbanis
mo e Reconstrução do Havre, 
a cidade francesa mais danifi
cada pelo conflito. Foi tam
bém o autor do Plano de Re
construção do porto de Mar
selha (1951).

Perrin (Jean Baptiste)

Físico francês (Lille, 1870
— Nova York, 1942). Em 
1895, demonstrou que os 
raios catódicos eram forma
dos por partículas de eletri
cidade negativa. Contribuiu 
para a fundação do Centro 
Nacional de Pesquisas Cien
tíficas e criou o Palácio das 
Descobertas. Foi professor de 
química e física na Univer
sidade de Paris, a partir de 
1898; eleito para a Acade
mia de Ciências da França 
em 1923, tornou-se seu pre
sidente em 1938; foi tam
bém subsecretário de Estado 
para a pesquisa científica. 
Recebeu o prêmio Nobel de 
física em 1926, por seus es
tudos sobre o movimento 
browniano relativo à distri
buição das pequenas partí
culas em suspensão num lí
quido. Suas pesquisas sobre 
movimento deram a confir
mação experimental dos es
tudos teóricos de Albert 
Einstein. Escreveu “Os Áto
mos” (1913).

Perugino (Pietro di 
Cristoforo Vannucci, dito)

Pintor italiano (Città delia 
Piove, Perugia, c. 1445 — 
Fontignano, Perugia, 1523). 
Foi aluno de Verrocchio em 
Florença e condiscípulo de 
Leonardo da Vinci no ate- 
lier daquele mestre. É pro
vável que tenha recebido 
também forte influência de 
Piero delia Francesca. Pintou 
principalmente quadros de 
inspiração religiosa, nos quais 
predominam a harmonia e a 
suavidade, aliadas à simplici
dade e à claridade dos tons 
que viriam a caracterizar a 
alta Renascença e, em parti
cular, a escola de Rafael. 
Muitos dos seus afrescos fo
ram destruídos, sendo que 
um dos mais notáveis desapa
receu para dar lugar ao “Juí
zo Final” de Michelangelo 
na Capela Sistina. O primei
ro trabalho que se pode as
segurar como de sua autoria 
é o “São Sebastião” na cape
la de Carqueto, próximo de 
Perugia, único remanescente 
de uma série de afrescos na 
igreja, datando de 1478. No 
mesmo ano trabalhou para o 
Papa Sisto IV na velha Ca
tedral de São Pedro, realizan-

Pergolesi, Giovanni, 
Battista —
Perugino, Pietro di 
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do afrescos que se perde
ram. De volta a Florença, foi 
contratado para trabalhar no 
Palazzo delia Signoria e, em 
1491, participou do grupo 
encarregado de ultimar a ca- 
tedral dessa cidade. No mes
mo ano assinou e datou um 
típico, atualmente na Vil- 
la Albani, em Roma. A im
portância de seu ciclo de 
afrescos na Sala dei Cam
bio, em Perugia, reside sobre
tudo em o jovem Rafael ter 
sido seu aluno nessa época. 
Por volta de 1504, sua arte 
começou a declinar; repetia 
com freqüência as primeiras 
composições, com os mesmos 
assuntos tendendo para o sen
timentalismo e a doçura. As
sim é que, por volta de 1505, 
deixou Florença e passou a 
trabalhar para o público me
nos exigente da Úmbria. Em 
1508, pintou frisos no teto da 
Stanza d’Eliodoro, no Vati
cano, mas a pintura da sala 
coube a seu ex-aluno Rafael. 
Um de seus últimos traba
lhos, realizado em 1521, foi 
completar alguns afrescos ini
ciados anos antes por Ra
fael. Morreu vítima da peste 
que assolou Perugia e, ao que 
se supõe, logo após haver 
terminado o afresco “Nativi
dade”, realizado em Fontig- 
nano e atualmente na Natio
nal Galery de Londres.

Peruzzi (Baldassare di 
Giovanni di Silvestro 

di Salvatore)
Pintor, arquiteto e engenhei
ro italiano (Siena, 1481 — 
Roma, 1537). Em Roma, 
trabalhou ao lado de Rafael 
e Bramante. Embora se de
dicasse também a arquitetu
ra, ocupou lugar de destaque, 
entre os pintores renascentis
tas, tendo sido aluno de Pin- 
turicchio e de Sodoma. Ex
tremamente tímido, talvez 
èssa peculiaridade tenha pre
judicado seu desenvolvimen
to artístico. Fez-se notar pe
la primeira vez como pintor 
de afrescos na Capela de 
São João, da Catedral de 
Siena (1501); seu primeiro 
trabalho arquitetônico foi a 
Vila Farnesina (1509/21), 
onde se encontram também 
afrescos de Rafael. Por volta 
de 1523, construiu o clássi
co portal de San Michele, 
em Bosco, próximo de Bo
lonha; são atribuídos a ele o 
Palazzo Ossoli (1525) e o 
Palazzeto Spada, em Roma. 
Participou da reconstrução da 
Basílica de São Pedro nos 
períodos de 1520 a 1527 e 
1532 a 1536, sobretudo de
vido a morte de Rafael 
(Í520). Durante o saque de 
Roma (1527), refugiou-se em 
Siena, tornando-se arquiteto

dessa república e, depois, da 
catedral da cidade (1529). Em 
1535, pouco antes de morrer, 
terminou sua mais importan
te obra arquitetônica, o Pa
lazzo Massimo alie Colone, 
em Roma (1535), que, com 
sua superfície curva, anun
ciava um novo sentido de 
forma. Como pintor, seus 
melhores afrescos estão na 
Capella Ponzetti em Santa 
Maria delia Pace (1516/17).

Pessanha (Camilo)

Poeta português (Coimbra, 
1867 — Macau, 1926). Fez 
seus estudos na cidade natal, 
formando-se em direito em
1891. Durante alguns anos 
tentou a advocacia em Por
tugal, assessorando o promo
tor público de Mirandela. 
Em 1893, contudo, transfe
riu-se para Macau, ocupan
do o posto de professor de 
filosofia do liceu. Em 1900 
foi nomeado conservador do 
registro predial de Macau e, 
mais tarde, juiz de comarca. 
Fez apenas duas ou três 
visitas a Portugal anteriores 
a 1915, e dessa data em dian
te não mais deixou Macau. 
Tido como excêntrico, desde 
sua chegada à colônia dei
xou-se penetrar pela cultura 
chinesa, aderindo aos costu
mes locais, inclusive o de 
fumar ópio. Chegou a do
minar o cantonês e colecio
nou objetos da arte chinesa, 
que doou ao Museu Macha
do de Castro, de Coimbra. 
Embora já tivesse escrito poe
sias em Coimbra, só a par
tir de 1916, quando versos 
seus passaram a aparecer 
em uma revista de vanguarda, 
“Centauro”, é que se tornou 
conhecido. Escrevia em fo
lhas avulsas e dava-as aos 
outros, sem se preocupar em 
guardar cópias. Dessa forma, 
muitos originais se perderam, 
embora o poeta fosse capaz 
de reproduzir seus versos de 
memória. “Clepsidra” foi 
editado em 1920 com mate
rial que havia saído em “Cen
tauro” e em outra revista, 
“Ave Azul”, além de poe
sias inéditas que ditou a João 
de Castro Osório. De um li
rismo à feição do de Ver- 
laine, Camilo Pessanha foi 
um poeta da torre de mar
fim oriental; seus versos 
quase nunca se referiam a 
experiências concretas. É ti
do como o mais puro e ge
nuíno representante do sim
bolismo na poesia portuguesa 
e o principal precursor da 
poesia modernista de seu 
país natal, tendo sua obra 
constituído uma espécie de 
“breviário” para os moder
nistas portugueses. Sua in
fluência faz-se sentir até na

obra de Fernando Pessoa, 
que chegou a manifestar por 
escrito sua admiração por 
Pessanha. No volume “Chi
na”, publicado postumamente, 
em 1943, aparecem, entre ou
tras obras, “Introdução a um 
Estudo sobre a Civilização 
Chinesa” e uma tradução, 
“Oito Elegias Chinesas”.

Pessoa (Epitácio da Silva)
Estadista brasileiro (Umbu
zeiro, PB, 1865 — Petrópo- 
lis, RJ, 1942). Formou-se pe
la Faculdade de Direito do 
Recife (1886) e foi promotor 
público nesse Estado. Logo 
após a proclamação da Re
pública viu-se nomeado secre
tário geral do governo da 
Paraíba, elegendo-se a seguir 
deputado por esse Estado 
à Assembléia Constituinte 
(1890/91). Como ministro da 
Justiça do governo Campos 
Sales, deu andamento ao pro
jeto do Código Civil, encar
regando Clóvis Bevilacqua 
de sua redação. Em 1901, 
ainda como ministro da 
Justiça, ao determinar a 
aplicação do Código de En
sino, reprimiu com cargas de 
cavalaria os conseqüentes 
protestos estudantis, usando 
de igual sistema para dissol
ver uma greve de cocheiros 
e carroceiros na então capi
tal da República. Em 1912, 
presidiu a junta de juriscon
sultos que se reuniu no Rio 
de Janeiro para codificação 
do Direito Internacional e no 
mesmo ano foi eleito sena
dor federal por seu Estado 
natal. Em 1919, chefiou a 
delegação brasileira à Confe
rência de Paz de Versalhes. 
Presidente da República de 
1919 a 1922, destacam-se nes
se período os seguintes acon
tecimentos: reforma do Exér
cito pelo ministro da Guerra 
Pandiá Calógeras; revogação 
do decreto do governo pro
visório que banira a família 
imperial brasileira e transla
dação para o Brasil dos des
pojos de Dom Pedro II e da 
Imperatriz Dona Teresa Cris
tina (1920); fundação, no 
mesmo ano, da primeira uni
versidade brasileira; levante 
do Forte de Copacabana 
(julho, 1922); desmonte do 
morro do Castelo, na zona 
central do Rio de Janeiro, 
para dar lugar à exposição 
internacional comemorativa 
do centenário da-Independên
cia (1922). Ao término do 
seu mandato presidencial, as
sumiu o cargo de juiz na 
Corte Internacional de Haia, 
exercendo-o até 1930. Muito 
abalado com o assassínio de 
seu sobrinho João Pessoa, 
afastou-se progressivamente 
da vida pública.



Pessoa (Fernando)

V. Pessoa, Fernando, Enci
clopédia Abril (vol. IX)

Pessoa Cavalcanti de
Albuquerque (João)

Político brasileiro (Umbuzei
ro, PB, 1878 — Recife, PE, 
1930). Estudou no Liceu Pa
raibano, matriculando-se a 
seguir na escola militar, 
curso que logo abandonou. 
Nomeado amanuense da Fa
culdade de Recife, diplomou- 
se em 1903, passando a exer
cer a advocacia até 1911. 
Aprovado em concurso para 
a Justiça Militar, foi nomea
do auditor da Marinha, no 
Rio de Janeiro; passou a 
auditor geral em 1911 e foi 
empossado no cargo de mi
nistro do Supremo Tribunal 
Militar em 1920. Em 1928, 
indicado por seu tio Epitá- 
cio Pessoa, elegeu-se presi
dente do Estado da Paraíba 
e no ano seguinte foi esco
lhido pela convenção da 
Aliança Liberal como candi
dato à vice-presidência da 
República na chapa encabe
çada por Getúlio Vargas. O 
presidente Washington Luís 
consultou os governos esta
duais sobre seus candidatos à 
presidência e vice-presidên
cia (Júlio Prestes — Vital 
Soares) e recebeu respostas 
negativas de três Estados: 
Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais e Paraíba. A oposi
ção de João Pessoa expres- 
sou-se na palavra “Nego”, 
que passou mais tarde a fi
gurar na bandeira paraibana, 
em letras brancas sobre fun
do negro. As paixões políti
cas acirravam-se cada vez 
mais em todo o território 
nacional. Na Paraíba, o 
"maior foco de oposição ao 
governo estadual e à Alian
ça Liberal estava na cidade 
de Princesa, sob a chefia de 
José Pereira. O advogado 
João Duarte Dantas, aliado 
dé José Pereira, sentindo-se 
agredido pela imprensa (li

gada a João Pessoa), assas
sinou o presidente da Paraí
ba a tiros, numa confeitaria 
(2 de julho de 1930). O cor
po foi transportado para o 
Rio de Janeiro em meio a 
grandes homenagens, incenti
vadas pela Aliança Liberal. 
O crime constituiu uma das 
justificativas emocionais pa
ra a deflagração da Revo
lução de 1930. Após o triunfo 
do movimento, Paraíba, a 
capital, passou a denominar- 
se João Pessoa.

Pestalozzi (Johann 
Heinrich)

Pedagogo suíço (Zurique. 
1746 — Brugg, 1827). Estu
dou línguas, direito e histó
ria na Universidade de Zu
rique. A leitura de “Émile”, 
de Rousseau, encaminhou-o 
à conclusão de que a solu
ção das questões sociais de
via ser encontrada na reno
vação da educação. Com esse 
objetivo, concebeu o plano 
de desenvolvimento progres
sivo das faculdades humanas, 
em especial através da ins
trução agrícola e profissio
nal e da organização do en
sino mútuo. Obtendo o apoio 
do governo suíço, fundou 
uma série de escolas que 
culminaram com a de Yver- 
don, espécie de instituto pa
ra a preparação de mestres 
(1815). Durante os vinte 
anos seguintes, essa escola 
pôde inculcar em milhares 
de professores a teoria de 
que a educação deve interes
sar-se pelo desenvolvimento 
da criança considerando-a em 
suas características próprias, 
sem procurar impor-lhe os 
métodos dos adultos. Esse 
processo revolucionou os pro
gramas escolares. Popularizou 
também a utilização de obje
tos comuns como meio de 
facilitar a compreensão das 
idéias científicas elementares 
e, afinal, substituiu os* ve
lhos métodos dedutivos do 
ensino pelos métodos induti
vos, que partiam do conheci
do para o desconhecido. Seu 
chamado “ensino objetivo”, 
baseado tanto no treinamen
to motor como na capacida
de de observação e de ra
ciocínio da criança, passou a 
constituir a base de ação do 
moderno ensino primário. O 
êxito de suas “escolas feli
zes” contribuiu para a eli
minação da rígida e quase 
sempre cruel disciplina que 
imperava nas escolas até fins 
do século XIX. Dedicou to
da sua vida à educação, es
pecialmente de crianças po
bres. Suas idéias a respeito 
de métodos pedagógicos fo
ram expostas numa série de 
livros, entre os quais se des

tacam: “Gertrude”, romance 
educativo (1781/87); “Com- 
ment Gertrude Instruit ses 
Enfants” (1801); e “Lé Li
vre des Mères” (1803).

Pétain (Philippe)

Marechal e político francês 
(Cauchy-à-la-Tour, Pas-de-Ca- 
lais, 1856. — ilha d’Yeu,
1951). Graduou-se pela Esco
la de Giuerra de Saint-Cyr e 
foi professor de artilharia de 
1901 a 1910. Durante a Pri
meira Guerra Mundial, teve 
atuação de destaque na de
fesa de Verdun, onde a Fran
ça perdeu 350 000 homens 
em dez meses. Promovido a 
comandante-chefe do exérci
to francês, conseguiu, com o 
apoio dos aliados, infligir aos 
alemães as derrotas que leva
ram ao término dessa guer
ra. Em 1918, foi elevado a 
marechal de França e consi
derado herói nacional. Após 
haver ocupado altos postos 
nas Forças Armadas, foi no
meado ministro da Guerra
(1934) e passou a atuar dire
tamente na política francesa. 
Nunca ocultou sua oposição 
aos princípios socialistas en
carnados pelo governo da 
Frente Popular (1936), nem 
a simpatia às ditaduras fas
cista e nazista pelo prestígio 
que conferiam na época a 
seus países. Foi nomeado sus- 
cessivamente vice-presidente e 
presidente do Conselho (1940). 
Ante a fulminante ofensiva 
da Alemanha na Segunda 
Guerra Mundial, apressou-se 
a assinar armistícios com 
esse país e com a Itália
(1940), passando a chefiar o 
chamado “governo de Vi- 
chy”, com jurisdição sobre 
uma parte da França consi
derada não ocupada. Esfor
çou-se para criar um Estado 
hierárquico e autoritário, ba
seado no culto a sua pessoa. 
Oscilando entre a colabora
ção e a resistência às exi
gências cada vez mais desca
bidas de Hitler, acabou sen
do levado a força pelos ale
mães para Sigmaringen (ou
tubro de 1940), logo após o 
desembarque dos aliados na 
Normandia. A partir daí, 
considerou-se um prisionei
ro de guerra e negou-se a de
sempenhar qualquer papel 
político. No ano seguinte, 
conseguiu refugiar-se na Suí
ça, de onde retornou após a 
derrota nazista e a liberta
ção da França. Julgado pela 
alta corte, foi condenado à 
morte como traidor de seu 
país, sendo a pena, devido a 
sua avançada idade (noventa 
anos), comutada em prisão 
perpétua no Forte de Pour- 
talet, na ilha d’Yeu,onde veio 
a morrer.
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Pétion (Anne Alexandre 
Sabès, dito)

Político haitiano (Port-au- 
Prince, 1770 — id., 1818). 
Filho do colono Pascal Sa
bès e de uma mulata. Com
bateu os ingleses e, em 1791, 
participou do levante nativo 
contra os brancos, adotando 
o nome de Pétion em home
nagem ao revolucionário 
francês Pétion de Villeneuve. 
Oficial do exército no gover
no de Toussaint Louverture, 
esteve na França entre 1801 
e 1802. Regressou à pátria 
com as tropas francesas che
fiadas por Leclerc. Após a 
morte de Toussaint, voltou a 
aliar-se aos insurretos. Após 
a independência do Haiti, li
derou uma revolta contra Jean 
Jacques Dessalines (1806); 
depois do assassínio de 
Dessalines, Pétion foi eleito 
presidente do Haiti do Sul 
(1807), enquanto Henri Chris
tophe (1767-1820) chefiava o 
Estado separatista. Foi ree
leito em 1811 e fez-se pro
clamar “presidente perpétuo” 
em 1816, tendo morrido no 
exercício do cargo. É lem
brado na América espanhola 
pela ajuda que deu a Simón 
Bolívar durante as guerras 
de independência na região.

Pétion de Villeneuve 
(Jérôme)

Político francês (Chartres, 
1756 — Saint-Emilion, 1794). 
Deputado por Eure-et-Loir, 
foi membro do Clube dos 
Jacobinos e da Sociedade dos 
Amigos dos Negros. Ao lado 
de Robespierre, atuou na ex
trema esquerda da Assem
bléia Constituinte e ganhou 
fama de probidade e força 
de caráter. Foi um dos três 
comissários que prenderam a 
família real em fuga, próxi
mo de Varennes (junho, 
1771). Eleito prefeito de Pa
ris, indispôs-se com Robes
pierre e foi destituído do car
go, mas voltou a ele. No jul
gamento de Luís XVI votou 
pela sentença de morte, aten
dendo o apelo do povo. En
volvido no torvelinho da Re
volução, sua popularidade 
esvaziou-se; participou de 
conspirações e acabou por 
fugir para Caen e depois pa
ra a Inglaterra. Regressou lo
go em seguida, desembarcan
do ocultamente na Gironda, 
onde esperava ser bem rece
bido, com seus amigos. Mas 
a maioria do grupo foi presa 
e executada, enquanto Pétion 
e um amigo escapavam para 
os bosques, onde se mataram, 
próximo a uma aldeia. Seus 
cadáveres, meio devorados 
pelos lobos, foram encontra
dos muito tempo depois.

Petit (Alexis Therèse)

Físico francês (Vesoul, 1791
— Paris, 1820). Brilhante 
aluno da escola politécnica 
(1809), tornou-se professor 
de física aos 23 anos. Seus 
principais trabalhos foram 
realizados de parceria com 
Dulong. Entre 1818 e 1820, 
descobriram um método que 
permitia determinar a dila
tação absoluta do mercúrio 
e, na mesma época, mediram 
os calores específicos dos 
sólidos. O resultado das pes
quisas foi enunciado na lei 
que leva os nomes de ambos.

Petrarca

V. Petrarca, Enciclopédia 
Abril (vol. IX)

Petrie (Sir William M. 
Flinders)

Arqueólogo inglês (Charlton,
1853 — Jerusalém, 1942). 
Introdutor dos métodos .cien
tíficos nas escavações arqueo
lógicas, dedicou grande par
te de sua vida à egiptologia. 
Após pesquisar em Stonehen
ge, iniciou uma longa série 
de escavações no Egito e na 
Grécia, a partir de 1880. 
Até 1891, explorou, entre 
outras coisas, a pirâmide de 
Gizé e o templo de Medum; 
em Al Fayum descobriu os 
sítios de Hawara, L’ahun e 
Lachish. Fundou o Bureau 
des Pesquisas Egípcias (1894), 
futura Escola Britânica de 
Arqueologia; na mesma épo
ca, tornou-se professor dessa 
matéria em Londres. No 
entanto, em 1922, em gran
de parte devido à descoberta 
do túmulo de Tutancâmon 
por Carter (discípulo de Pe
trie), o governo egípcio res
tringiu as pesquisas arqueo
lógicas feitas por estrangei
ros, para obstar a evasão de 
suas riquezas históricas. A 
partir de 1932, Petrie come
çou a escavar na Palestina, 
onde permaneceu até 1938.

Publicou mais de quarenta 
obras a respeito de suas 
atividades, bem como ou
tras de divulgação popular, 
destacando-se: “História do 
Egito” (1894-1905), “A Vida 
Social no Antigo Egito”
(1923), “A Antiga Gaza” 
(1931/38), além de uma au
tobiografia, “Setenta Anos de 
Arqueologia” (1931).

Petrônio (Caius Arbiter)

Escritor e poeta latino (sé
culo I). Geralmente conside- 
ra-se que tenha sido cônsul, 
governador da Bitínia e fa
miliar de Nero, para quem 
organizava orgias e festas 
com requinte e bom gosto, 
tendo por isso recebido a 
alcunha de “árbitro da ele
gância”. Suspeito de conspi
rar contra o imperador, re
cebeu a ordem de matar-se
o que fez após um suntuoso 
banquete, cortando as veias, 
tendo o corpo imerso numa 
banheira de água morna, 
conforme relata Tácito. Ain
da os testemunhos de Tácito 
fazem crer que Petrônio se
ja o autor do “Satiricon”, es
pécie de poema em prosa. 
Considerada 'a primeira no
vela ocidental européia, re
lata em estilo picaresco os 
costumes da época, entre 
uma classe de libertinos enri
quecidos. Da parte que sub
sistiu do “Satiricon” (prova
velmente um décimo do to
tal), o episódio mais longo 
e melhor, embora pareça ter 
pouca ou nenhuma conexão 
com o restante da obra é o 
chamado “Cena Trimalchio- 
nis” (“Ceia de Trimálquio”), 
que é a descrição de uma 
espécie de banquete. A per
sonagem central, Trimálquio, 
é um escravo liberto, imen
samente rico e de origem 
oriental.

Petty (Sir William)

Economista e estadista inglês 
(Romsey, Hampshire, 1623
— Londres, 1687). Um dos 
fundadores do pensamento 
econômico sistematizado e 
da estatística aplicada à eco
nomia e à demografia, foi 
conselheiro de Cromwell e 
de Carlos II. Entre 1654 e 
1655, realizou uma grande 
pesquisa sobre a distribuição 
de terras na Irlanda, pro
curando remanejá-las em ba
ses cadastrais. Estudou me
dicina nas universidades de 
Leiden, Paris e Oxford. In
ventor, físico, professor de 
anatomia em Oxford, pro
fessor de música em Londres, 
era ainda membro do Parla
mento e proprietário de ter
ras na Irlanda. Defensor das 
doutrinas empírico-científi-



cas em voga na então recém- 
criada Sociedade Real (foi 
um dos fundadores), tornou- 
se um pioneiro da “arit
mética política”, isto é, da 
“arte de pensar por núme
ros a respeito de questões 
relativas ao governo”. Pu
blicou inúmeras obràs sobre 
economia política, defenden
do de modo geral uma certa 
liberdade comercial, em opo
sição aos mercantilistas.

Pevsner (Anton)

Escultor e pintor russo, na
turalizado francês (Orei, 
1886. — Paris, 1962). Estu
dou pintura na Escola de 
Belas-Artes de Kiev (1902/ 
07) e na Academia de Belas- 
Artes de São Petersburgo. 
Em 1911, partiu para Paris, 
onde o cubismo o seduziu. 
Entre 1915 e 1917, dirigiu- 
se a Oslo a fim de associar- 
se a seu irmão, Naum Gabo, 
em diversas experiências es
téticas. Orientado por Gabo, 
Pevsner iniciou-se na escul
tura, ao mesmo tempo que 
lançava as bases para uma 
nova concepção estética, subs
tituindo a tradicional noção 
de massa compacta pela de 
vazio. Em março de 1917, 
retornou à Rússia, onde foi 
nomeado professor do Ate- 
lier de Arte do Estado, em 
Moscou. Em 1919, Pevsner e 
Gabo escreveram o Manifes
to Realista, que foi impresso 
pelo Estado e afixado nos 
muros de Moscou. Pregavam 
a fundação de uma estética 
baseada em dois elementos
— o tempo e o espaço —, 
considerando-os duas subs
tâncias distintas, que, portan
to, deveriam ser representa
das de maneiras diferentes, 
isto é, com materiais dife
rentes, concretos e mensurá
veis. Propunham também o 
fim da arte enquanto ativi
dade imitativa da realidade: 
a arte deveria buscar novas 
formas. O artista, segundo 
eles, deveria “construir” suas 
obras — dessa proposta nas
ceria o termo “construtivis- 
mo”. Em outubro de 1923, 
Pevsner transferiu-se para 
França e, em 1930, optou 
pela nacionalidade francesa. 
Sua atividade na nova pátria 
foi intensa: realizando expe
riências sobre a perspectiva 
(para o “aniquilamento da 
superfície plana”, dizia ele), 
produziu, inicialmente, cons
truções transparentes de lâ
minas de metal e de matérias 
plásticas. É dessa época o 
“Portrait de Mareei Du- 
champ” (“Retrato de Mareei 
Duchamp”, 1926), combina
ção de placas de zinco, cobre 
e celulóide, dispostas de tal 
maneira que o conjunto apa-

I renta ser feito de um só ma
terial. Executou sucessiva
mente “Construction pour un 
Aéroport” (“Construção para 
um Aeroporto”, 1934); “Sur- 
faces Developpables” (“Su
perfícies Desdobráveis”, em 
versões de 1936 e de 1938); 
“Construction en Spirale” 
(“Construção em Espiral”, 
1943); “Construction Dyna- 
mique” (“Construção Dinâ
mica”, 1947); “Construction 
Cinétique” (“Construção Ci
nética”, 1953); “Colonne de 
la Paix” (“Coluna da Paz”,
1954); etc. Todas essas obras, 
essencialmente abstratas, são 
sistemas de espaçosj sem co
meço nem fim, que se ex
pandem indefinidamente so
bre eles mesmos. Para cada 
obra, Pevsner estudou minu
ciosamente a iluminação, de 
tal maneira que a luz desem
penhasse o papel da cor. 
Conseguiu, assim, apresentar 
uma nova imagem do mundo, 
ampliando os limites da sen
sibilidade e do conhecimento.

Philipe (Gérard)

Ator francês (Cannes, 1922
— Paris, 1959). Iniciou sua 
carreira em 1942. Marcou 
sua presença no Théâtre Na
tional Populaire, sob a dire
ção de Jean Vilar, nas peças 
“Caligula”, de Camus, em 
1959; “Der Prinz von Hom- 
burg” (“O Príncipe de Hom- 
burg”), de Kleist, em 1951; 
e principalmente em “Le 
Cid”, de Corneille, onde re
presentou — admiravelmente, 
segundo muitos críticos — 
o papel de Rodrigo. No ci
nema, seu primeiro trabalho 
foi em “La Boite aux Rêves” 
(“A Tentadora”, 1943), sob 
a direção de Yves Allégret. 
Mas começou a destacar-se 
com o filme “LTdiot” (“O 
Idiota”, 1946), de Georges 
Lampin, após o qual nunca 
deixou o primeiro plano do 
mundo cinematográfico fran
cês. Galã por excelência do 
cinema francês da década de 
1950, atuou em trinta filmes 
entre 1943 e 1959. Em 1956, 
participou também da dire
ção, com Joris Ivens, do 
longa metragem “Till l’Éspié- 
gle” (“As Aventuras de 
Till”). Trabalhou para Au- 
tant-Lara, em “Le Diable au 
Corps” (“Adúltera”, 1946), 
“Le Rouge et le Noir” (“O 
Vermelho e o Negro”, 1954) 
e “Le Joueur” (“O Jogador”,
1958). Sob a direção de Yves 
Allégret, representou em “Une 
si Jolie Petite Plage” (1948), 
“Les Orgueilleux” (“Os Or
gulhosos”, 1953) e “La Meil- 
leur Part” (“Correntes de 
Violência”, 1955). Trabalhou 
também com outros direto
res famosos: René Clair, em

“La Beauté du Diable” 
(“Entre a Mulher e o Dia
bo”, 1949), “Belles de Nuit” 
(“Essa Noite é Minha”,
1952) e “Les Grandes Ma
noeuvres” (“As Grandes Ma
nobras”, 1955); Max Ophüls, 
em “La Ronde” (“Conflitos 
de Amor”, 1950); Luiz Bu
nuel, em “La Fièvre Monta 
à el Pao” (“Os Ambiciosos”,
1959); Roger Vadin, em 
“Les Liaisons Dangereuses” 
(1959); etc.

Piaf (Giovana Gassion, 
dita Edith)

Cantora francesa (Paris, 1915
— id., 1963). Filha de um 
acrobata pobre, separou-se 
dos pais aos quinze anos de 
idade. Para suprir suas ne
cessidades, cantava nas ruas, 
diante dos cafés parisienses, 
ou se prostituía. Em 1935, 
foi contratada por Louis Le- 
plée, diretor do cabaré Ger- 
ny’s, que a ouvira cantar, 
ao passar pela rua. Por vol
ta de 1939, Edith pisava o 
palco das grandes casas de 
espetáculos de Paris, can
tando a vida e o amor. Ligou- 
se a diversos homens, entre 
eles o boxeador de origem 
argelina Marcel Cerdan. Pos
suidora de voz possante e 
trágica, conseguia fazer com 
que o público identificasse 
seus dramas particulares com 
os das canções. Estimulou e 
auxiliou vários artistas que 
alcançariam grande prestígio, 
como Charles Aznavour. Foi 
também responsável pelo êxi
to de vários compositores. 
Ela mesma escreveu alguns 
de seus sucessos, como “La 
Vie en Rose”, “C’Était un 
Jour de Fête”, “Le Vaga
bond”, “Les Yeux de ma Mè
re”, etc. Das canções mais 
famosas que interpretou des- 
tacam-se: “C’Est Lui que 
mon Coeur a Choisi”, “Le 
Petit Monsieur Triste”, “Les 
Trois Cloches”, “A quoi ça 
Sert l’Amour”, “Hymne à 
l’Amour”, “La Foule”, “Les 
Amants d’un Jour”, etc.

Pétion, Anne Alexandre 
Sabès, dito — 
Piaf, Giovana Gassion, 
dita Edith

\



Piaget (Jean)

V. Piaget, Enciclopédia Abril, 
(vol. IX)

Piazzi (Giuseppe)

Astrônomo italiano (Ponte 
da Valtellina, 1746 — Ná
poles, 1826). Optou pela vi
da eclesiástica, dedicando-se 
paralelamente aos estudos 
científicos. Foi professor de 
matemática na Universidade 
de Malta. Lecionou também 
em diversos estabelecimentos 
religiosos. Em 1780, foi no
meado catedrático de cálculo 
da Universidade de Palermo, 
onde, no ano seguinte, ocu
pou a cátedra de matemáti
ca. A partir de 1786, lecio
nou astronomia e foi encar
regado de dirigir a constru
ção do Observatório de Pa
lermo, que, após sua inau
guração, em 1791, tornou-se 
um ‘dos principais estabele
cimentos do gênero. Por 
essa época, Piazzi iniciou 
suas observações dos corpos 
celestes. Adquiriu ò hábito 
de cálculos diários, com ob
servações da noite anterior, 
o que o levou a descobrir, 
em 1.° de janeiro de 1801, 
o pequeno planeta Ceres, 
primeiro da série dos que 
circulam no espaço com
preendido entre as órbitas de 
Marte e Júpiter. Essa desco
berta levou à invenção, por 
Gauss, de um método de de
terminação da órbita de um 
astro que circula ao redor do 
Sol, com observações reali
zadas em curto período. A 
partir desse método e dos 
cálculos de irregularidades 
na órbita de Ceres, e, por
tanto, sem nenhuma obser
vação de ordem empírica, 
descobriu-se o planeta Ura
no. Em 1803, Piazzi editou 
um catálogo de 6 748 estre
las, com a posição dos astros 
determinada com precisão 
maior do que a dos catálo
gos anteriores. Definiu, pos
teriormente, a posição das 
120 estrelas principais e, com 
base nesses estudos, reeditou, 
em 1814, seu catálogo, ago
ra ampliado (com 7 646 es
trelas). Em 1817, dirigiu, em 
Nápoles, a construção do 
Observatório de Capodimon- 
te e foi nomeado diretor dos 
Observatórios do Reino das 
Duas Sicílias. Publicou di
versas obras, entre as quais 
as “Lições Elementares de 
Astronomia” (1817).

Picabia (Francis)

Pintor francês (Paris, 1879
— id., 1953). Iniciou-se nas 
artes plásticas estudando de
senho na Escola de Artes

Decorativas e pintura na 
Escola de Belas-Artes. En
tre 1897 e 1908 executou vá
rias telas impressionistas, de
monstrando grande talento. 
Depois, realizou incursões 
em quase todas as tendên
cias artísticas da época: em
1909, orientava-se pelo Cubis
mo, optando em seguida por 
uma espécie de Fauvismo. 
Em 1911 aderiu ao grupo 
cubista Section d’Or; no 
ano seguinte adotaria uma 
concepção órfica. Em 1915, 
viajou para os Estados Uni
dos e, em Nova York^ entrou 
em contato com Mareei Du- 
champ. Juntos lançaram as 
bases para o Dadaísmo, mas, 
em 1921, Picabia estaria se
guindo a proposta artística 
de André Breton: o Surrea
lismo. Mais tarde, uma nova 
guinada levou-o aos quadros 
figurativos, o que não impe
diu seu retorno, em 1945, à 
arte abstrata, da qual se ga
bava de ser um dos inicia
dores (o Ãbstracionismo já 
estava presente em suas te
las datadas de 1907). Reali
zou várias obras circunstan
ciais, algumas por extrava
gância, outras para ganhar 
dinheiro. Extremamente indi
vidualista, Picabia escapou a 
todas as definições. Pode-se 
dizer, porém, que o traço 
marcante de suas obras é a 
inventibilidade, apesar de al
guns excessos inconseqüentes. 
Talvez sua melhor fase te
nha sido o período órfico, 
do qual se destacam as te
las: “Procession à Séville” 
(1912), “Udinie” (1913) e 
“Edtaonisl” (1913).

Picado (Teodoro)

Político costa-riquenho (San 
José, 1900 — Manágua,
1960). Estudou na Faculda
de de Direito da Costa Rica. 
Formado, lecionou história 
no Liceu de Costa Rica 
(1918/23). Em 1929, foi es
colhido delegado ao Congres
so Internacional de Estatísti
ca, realizado na Polônia. 
Antes de ingressar na vida 
política, foi assessor jurídico 
e procurador da United 
Fruit Company e da Nor
thern Railway Company, em
presas norte-americanas que 
praticamente -controlavam a 
vida econômica do país. Em 
1932, foi nomeado ministro 
da Instrução Pública. Seis 
anos depois elegeu-se depu
tado ao Congresso Nacional, 
do qúal se tornaria presi
dente em 1944. Nesse mes
mo ano, elegeu-se presidente 
da República, ocupando o 
posto até 1948. Expulso pelo 
novo presidente — José Fi- 
gueros — asilou-se na Ni
carágua, onde morreu. Dei

xou alguns escritos políticos: 
“ConVém a Adoção” (1918), 
“Antecedentes Diplomáticos 
da Campanha Nacional” 
(1922), “A Vitória de Vís- 
tule” (1930), etc.

Picard (Jean)

Astrônomo francês (La Flè- 
che, 1620 — Paris, 1682). 
Ainda jovem, decidiu-se pela 
carreira eclesiástica, tornan
do-se prior de Rillé, em 
Anjou. Mas dedicou-se prin
cipalmente à astronomia. Ob
servou o eclipse solar de 25 
de agosto de 1645, juntamen
te com Pierre Gassendi, a 
quem substituiu a partir de 
1655 na cátedra de astrono
mia do Colégio de França, 
em Paris. Foi admitido co
mo astrônomo na Academia 
de Ciências, em 1666. Entre 
1669 e 1670, participou, com 
La Hire, do levantamento 
topográfico para a constru
ção do castelo de Versalhes. 
Nesse trabalho, utilizando um 
método por ele inventado — 
o da triangulação —, mediu 
um arco meridiano entre 
Amiens e Paris. Posterior
mente, estendendo o método 
a extensões maiores, obteve 
a mais exata medida, até a 
época, de um arco meridia-^ 
no da Terra, contribuindo 
assim para a mensuração das 
dimensões do globo. Em 
1671, aproveitando uma via
gem à Dinamarca, estudou 
o movimento do pêndulo a 
fim de estabelecer um pa
drão para a unidade univer
sal de medida. Nesse país, 
verificou também a latitude 
e a longitude exatas do Ob
servatório Uranieborg, de 
Tycho Brahe, na ilha de 
Hveen, a fim de precisar as 
posições dos corpos celestes. 
Seus estudos nesse campo 
levaram à descoberta da 
aberração da luz e permi
tiram a Isaac Newton com
provar suas teorias sobre a 
atração universal. A fim de 
desenvolver mais pesquisas, 
construiu vários instrumentos, 
principalmente de mensura
ção, contribuindo indireta
mente para o desenvolvi
mento da navegação. Auxi
liou também a fundação do 
Observaíórid de Paris. Por 
essas realizações, foi conside
rado “pai dá astronomia mo
derna”, na França. Deixou 
várias obras: “A Medida da 
Terra” (1671), “Viagem a 
Uranieborg” (1680) e “Tra-̂  
tado do Nivelamento” (1684). 
Foi também o responsável 
pela publicação da “Connais- 
sance des Temps” (“O Co
nhecimento do Tempo”, 
1678), revista da qual escre
veu sozinho os cinco primei
ros números.



Picasso (Pablo)

V. Picasso, Enciclopédia 
Abril (vol. IX)

Piccard (Auguste)

:

Físico e inventor suíço (Ba
siléia, 1884 — Lausanne, 
1962). Em 1917, tornou-se 
professor .de física na Escola 
Técnica Superior de Zurique 
e, a partir de 1922, passou a 
lecionar na Universidade de 
Bruxelas. Realizou vários estu
dos sobre eletricidade atmos
férica e radiatividade, mas de
dicou-se principalmente à 
construção de balões: já em 
1913 realizara, com seu ir
mão Jean (1884-1963), um 
vôo de dezesseis horas entre 
França e Alemanha. As expe
riências com o balão iriam 
repetir-se entre 1926 e 1928. 
Em 1931, realizou junto com 
Paul Kipfer a primeira as
censão estratosférica, em um 
balão com cabine pressuriza
da, atingindo uma altitude de
15 781 metros. Esse balão, 
que partira de Augsburgo, na 
Alemanha, permaneceu no ar 
diirante dezesseis horas e 
aterrissou numa geleira, na 
Áustria. No ano seguinte, 
junto com Max Cosyns, Pic- 
card repetiu a experiência: 
partindo de Zurique, atingiu
16 201 metros ^de altitude e 
pousou na Itália. A partir de 
1937 (ano em que realizou 
seu último vôo), passou a de
dicar-se a pesquisas e à cons
trução de um veículo para 
submergir. Durante a Segun
da Guerra Mundial, essas 
pesquisas foram interrompi
das, mas, imediatamente após 
o fim do conflito, Piccard as 
retomou. Em 1946 construiu 
o primeiro “batiscafo”, ba
seado em princípios de balão. 
O veículo constituía-se basi
camente de tanques para flu
tuação e um compartimento 
para a tripulação. As expe
riências com o primeiro mo
delo fracassaram, mas poste
riormente Piccard conseguiu 
submergir a 3 048 metros, 
marcando assim o recorde 
mundial em profundidade.

Piccinni (Nicolo)
Compositor italiano (Bari, 
1728 — Paris, 1800). Estu
dou, durante doze anos, no 
Conservatório de Sant’Ono- 
frio, em Nápoles, onde teve 
como professores Leo e Du
rante. Em 1754, compôs sua 
primeira ópera-bufa, “La 
Donna Dispettosa” (“A Mu
lher Despeitosa”). Em Roma 
(1760), fez o lançamento de 
“La Buona Figliola” (“A 
Boa Filha”), uma ópera-bufa 
que se tornou a mais popu
lar da época. Nela enriqueceu 
os duetos, até então conven
cionais e desprovidos de dra- 
maticidade, e atribuiu ao fi
nal da ópera maior impor
tância e variedade. Não 
obstante esse sucesso, em 
1773 foi vaiado pelo públi
co romano, o que o fez re
gressar a Nápoles. Nessa 
cidade, recuperou a fama, 
apresentando com êxito a 
ópera-bufa “II Viaggiatore” 
(1774). Em 1776, a convite 
de Maria Antonieta, que lhe 
prometera um elevado salá
rio, viajou para Paris, onde 
daria aulas de canto à rai
nha. Compôs também várias 
óperas em francês» entre as 
quais se destaca “Didon” 
(“Dido”, 1783). Seu nome 
seria envolvido em uma po
lêmica, resultante das tramas 
dos diretores do Grand ópe
ra, que persuadirám tanto 
Piccinni como o compositor 
alemão Cristoph Willibald 
Gluck a tratar do mesmo 
tema, “Iphigénie en Tauride”. 
Com isso, dividiu-se o públi
co francês em duas facções 
opostas e exaltadas: piccinnis- 
tas e gluckistas. Piccinni, 
porém, conservou-se alheio 
às disputas e, quando da 
morte de Gluck, em 1787, 
fez o possível para cultuar 
sua memória. Em 1789 foi 
obrigado a deixar Paris: a 
Revolução lhe cassara o di
reito à pensão. Regressando 
a Nápoles, foi recebido pelo 
rei Ferdinando IV, que lhe 
concedeu uma pensão. Mas 
também essa seria depois 
suspensa, por sua filha ter 
se casado com um francês 
liberal. Suspeito de ligações 
com elementos antimonar- 
quistas, permaneceu por no
ve anos detido em sua pró
pria residência. Enfim, vol
tando a Paris (1798), conse
guiu um modesto lugar num 
conservatório. Dentre suas 
obras destacam-se: “II Curio
so dei Proprio Danno” (1756); 
“Alessandro nelle Indie” 
(1758); “Roland” (1778), sua 
primeira ópera em francês; 
“Dormeur Éveillé” (“Desper
tado”, 1783); “LeFaux Lord” 
( O  Falso Lorde”, 1783); 
“Pénélope” (1785).

Pico delia Mirandola 
(Giovanni Pico, conde 

de Mirandola e 
. Concordia, dito)

Pensador italiano (Castelo de 
Mirandola, perto de Ferrara, 
1463 — Florença, 1494). 
Uma das mais importantes fi
guras do platonismo renas
centista, recebeu inicialmente 
sólida instrução humanista, 
estudando depois direito ca
nônico em Bolonha e filoso
fia aristotélica em Pádua. 
Além do latim e do grego, 
aprendeu árabe, hebraico e 
aramaico, lendo no original 
a Cabala, o Corão e os Orá
culos caldeus. Em 1486 pu
blicou “Conclusiones Philoso- 
phicae, Cabalisticae et Theo- 
logicae”, dispondo-se a de
fender, num debate público 
em Roma, as novecentas te
ses de que se compunha a 
obra. Tratava-se de uma 
compilação monumental, ten
tando uma convergência em 
direção ao cristianismo de 
sistemas filosóficos e religio
sos gregos, árabes, hebraicos 
e latinos. Seu objetivo mani
festo era propiciar a paz uni
versal entre os sábios de to
das as tendências, pois acre
ditava haver encontrado ele
mentos de verdade em todas 
as diferentes escolas de pen
samento de que tinha conhe
cimento. Para a ocasião, com
pôs sua oração “De Dignita- 
te Hominis”, onde nega que 
o homem ocupe um lugar fi
xo na hierarquia universal, 
afirmando que esse lugar é 
determinado pelo livre arbí
trio humano. A cúria roma
na, no entanto, levantou sus
peitas sobre a fidelidade do 
autor à doutrina da Igreja. 
Examinado o trabalho por 
uma comissão papal, foram 
formuladas treze suspeitas de 
heresia. Pico delia Mirando
la escreveu então uma “Apo
logia”, que lhe valeu a con
denação de todas as novecen
tas teses em agosto de 1487. 
Procurou refúgio na França, 
sendo contudo encerrado no 
torreão de Vincennes por 
três semanas. Solto, foi-lhe 
permitido, por influência de 
Lorenzo de Mediei, fixar-se 
em Florença, onde se ligou 
à Academia Platônica local e 
publicou, em 1490, uma ex
posição 4o “Gênesis” intitu
lada “Heptaplus de Opere 
Sex Dierum Geneseos” (“Li
vro Sétuplo sobre os Seis 
Dias da Obra da Criação”). 
Absolvido da suspeita de he
resia por Alexandre VI 
(1493), Pico delia Mirandola 
entrou para a ordem dos do
minicanos. Como parte de 
sua tentativa de harmonizar 
a filosofia de Platão e a de 
Aristóteles, escreveu “De En-

Piaget, Jean —
Pico della Mirandola, 
Giovanni Pico, conde 
de Mirandola e 
Concordia, dito



te et Uno” (“O Ser e o Uno”, 
publicado postumamente, em 
1496). A morte interrompeu 
uma obra na qual atacava os 
inimigos da Igreja. Dessa 
obra fazia parte “Disputa- 
tiones in Astrologiam Libri 
Duodecim” (“Doze Livros 
sobre as Discussões em tor
no da Astrologia”, também 
póstumo, de 1496). Próximo 
já ao fim de sua vida, Pico 
foi influenciado por Savona- 
rola. Seu desaparecimento 
prematuro impediu o pleno 
desenvolvimento de sua filo
sofia, mas sua influência che
gou a fazer-se sentir inclusi
ve sobre o astrônomo Ke- 
pler, já no século XVII.

Piedade (Frei 
Agostinho da)

Escultor brasileiro nascido 
em Portugal (?, fim do sé
culo XVI — Salvador, BA, 
1661). Ainda jovem, mudou- 
se para a Bahia, ordenando- 
se no Mosteiro de São Bento, 
em Salvador, onde também 
lecionou. Apenas por três ve
zes assinou e datou suas 
obras. O beneditino Clemen
te Maria da Silva Nigra, por 
meio de um trabalho de aná
lise e crítica de diversas 
obras, conseguiu recuperar a 
obra de Piedade, que analisou 
em diversos artigos em revis
tas especializadas. As trinta 
peças de barro cozido que 
lhe são atribuídas classifi
cam-se em três fases. Da pri
meira constam os bustos-reli- 
cários do santuário do mos
teiro: Santa Águeda, São 
Plácido e Santa Catarina. 
São trabalhos marcados por 
um estilo renascentista, cal
cados nos protótipos do mos
teiro de Alcobaça, em Portu
gal, onde se supõe que Pie
dade tenha estudado. O tra
ço estilístico individual, ma
nifestado na escolha de mo
delos brevilínios, rosto gor
do, etc., é constante nas três 
fases. Na segunda, as ima
gens de corpo inteiro de São 
Bento de Parnaíba, Santo 
Amaro e Santa Mônica ain
da são marcadas pela influ
ência européia. Caracterizam- 
se, além disso, pela rigidez 
dos desenhos geométricos, 
por ornamentações renascen
tistas, realismo das formas, 
planejamento sóbrio e regu
laridade linear. Na última fa
se, onde se encontram as 
imagens de Santana Mestra, 
Nossa Senhora com o Meni
no, Menino Jesus de Olinda, 
São Pedro Arrependido e 
duas Nossa Senhora do Mon
te Serrat (a primeira de 1636 
e a outra de 1642), manifes- 
ta-se uma liberação dos pro
tótipos anteriores e acen
tuam-se soluções e atributos

bem pessoais e criativos do 
escultor. Há uma adequação 
plástica para cada caso. To
das as esculturas são poli- 
cromadas. Juntamente com 
as de frei Agostinho de Je
sus, situam-se entre as mais 
antigas do Brasil colônia.

Pigage (Nicolas de)

Arquiteto francês (Lunéville, 
1723 — Mannheim, 1796). 
Sua atenção sempre esteve 
voltada para a arquitetura: 
desde jovem observava de 
perto as obras de Boffrand 
que se encontravam em Lu
néville (em Nancy). Em 1749, 
chamado pelo eleitor do pa- 
latinado renano, Charles- 
Théodore de Wittelsbach, 
instalou-se na Alemanha, on
de se tornou responsável pe
lo planejamento e execução 
dos jardins e dos edifícios do 
eleitor. Realizou assim o jar
dim de Schwetzingen, perto 
do Reno, considerado o mais 
belo dessa série, com sua 
mesquita central. Em Man
nheim, foi encarregado de 
aumentar a ala oriental do 
grande palácio. Entre! 1755 e 
1757, Pigage construiu a bi
blioteca da eleitora, em puro 
estilo rococó. Construiu tam
bém a biblioteca do eleitor, 
com traços mais simples. 
Nesse período foi ainda res
ponsável pela construção da 
residência de Benrath, perto 
de Düsseldorf. Enfim, por 
volta de 1755, numa outra 
construção que fez para o 
eleitor palatino, em Heidel- 
berg, abandonou o estilo ro
cocó pela ordem dórica.

Pi galle (Jean-Baptiste)

Escultor francês (Paris, 1714
— id., 1785). Seu pai era um 
marceneiro da corte. Ainda 
jovem, estudou sua arte com 
Le Lorrain e Lemoyne. En
tre 1736 e 1739, enjpreendeu 
uma viagem à Itália, onde 
modelou “Mercure Ratta
chant sa Talonnière” (“Mer
cúrio Amarrando sua Sandá
lia”). Com essa obra, tornou- 
se famoso e, em 1744, foi 
admitido na academia. Em 
1748, esculpiu para Frederi
co II da Alemanha a “Vé
nus Confiant son Message à 
Mercure” (“Vénus Confian
do sua Mensagem a Mercú
rio”), que foi enviada a Pots- 
dam junto com a réplica da 
obra realizada na Itália. En
tre 1750 e 1758, trabalhou 
para Madame Pompadour, 
em Choisy e em Sèvres. Es
culpiu várias estátuas alegó
ricas, entre elas a série de 
“L’Amour et 1’Amitié” (“O 
Amor e a Amizade”, 1758). 
Deixou ainda uma estátua 
eqüestre de Luís XV e “La

Félicité des Peuples” (“A Fe
licidade dos Povos”), uma 
escultura alegórica; bustos de 
vários homens de letras (en
tre eles, Voltaire e Diderot); 
mausoléu do duque de Har- 
courts (1774), etc. Sua obra- 
prima encontra-se em Saint 
Thomas de Strasburg, o tú
mulo do marechal de Saxe 
(de 1777), representando o 
funeral, em toda sua pompa 
militar. Pigalle é considerado 
um dos melhores represen
tantes da tradição realista 
francesa. Sua obra, equilibra
da, concilia o barroco e a 
tradição clássica.

Pilla (Raul)

Político brasileiro (Porto 
Alegre, RS, 1892 — id., 
1973). Fez o curso secun
dário no Ginásio do Rio 
Grande, hoje Colégio Júlio 
de Castilhos. Influenciado 
pelo professor de história, 
Apeleo de Porto Alegre, op
tou pela causa do parlamen
tarismo,’ à qual dedicaria to
da sua vida. Em  ̂ 1907, ba
charelou-se em ciências e le
tras. Aos dezessete anos, in
gressou na vida política, co
mo secretário do Diretório 
Central do Partido Federalis- 
ta gaúcho. Posteriormente, 
exerceu a secretaria e a pre
sidência do Diretório Metro
politano do mesmo partido. 
Formou-se em medicina pela 
faculdade de Porto Alegre, 
em 1915. Conquistou a livre- 
docência em 1924 e, dois 
anos depois, tornou-se cate
drático de fisiologia na mes
ma faculdade. Participou da 
revolução gaúcha em 1923, 
contra Borges de Medeiros. 
Após o tratado de Pedras 
Altas, que pôs fim à revolu
ção, fundou, juntamente com 
Assis Brasil e outros compa
nheiros, o Partido Libertador, 
resultado da fusão do Parti
do Federalista com as de
mais oposições rio-granden- 
ses. Foi eleito vice-presiden
te do partido, assumindo^ pos
teriormente sua presidência.



Apesar de ter sido uma das 
figuras de destaque na Revo
lução de 1930, rompeu com 
Getúlio Vargas tão logo per
cebeu que este retardava 
a reconstitucionalização do 
país. Em 1932, lutou a favor 
da Revolução Constituciona- 
lista de São Paulo. Derrota
do pelas tropas governamen
tais, ficou exilado no Uru
guai durante dois anos. Sua 
participação na revolução 
paulista também lhe causou 
o afastamento arbitrário da 
cátedra. Em 1934, em defesa 
de suas convicções políticas, 
exonerou-se da Secretaria da 
Agricultura do Estado, seis 
meses após- tê-la assumido. 
Com a reconstitucionalização 
do país, foi eleito deputado à 
Assembléia Constituinte gaú
cha e membro de sua Comis
são Constitucional. Depu
tado à Assembléia Legislati
va de seu Estado. (1935/37), 
foi eleito seu presidente até 
a implantação do Estado No
vo. Em 1937, o Partido Li
bertador foi fechado pela 
primeira vez. Raul Pilla afas
tou-se então da vida política, 
dedicando-se ao magistério. 
Após a nova reconstituciona
lização do país, foi eleito 
deputado constituinte da Re
pública. Como membro da 
Comissão de Constituição e 
Justiça, procurou assegurar 
na Constituição de 1946 a 
representação proporcional 
das correntes de opinião e 
autenticidade da vida políti- 
co-partidária. Foi sucessiva
mente eleito deputado fede
ral, ocupando o cargo de 
1950 até 1966, quando o 
Partido Libertador foi extin
to pelo regime instaurado em 
1964. Não vendo possibilida
des de participação política 
dentro dos limites do bipar- 
tidarismo estabelecido, afas
tou-se da vida pública. En
tendia a democracia não co
mo dominação da maioria, 
mas como conciliação desta 
com a minoria. Defendeu a 
impersonalidade do poder co
mo inerente à própria idéia 
de democracia, e o parla
mentarismo como depuração 
do sistema representativo. 
Além de político e profes
sor, exerceu atividades jorna
lísticas, ingressando muito 
jovem no jornal “Correio do 
Povo”, de Porto Alegre. Fun
dou com Leonardo Truda, 
na mesma capital, o “Diário 
de Notícias”. Também fun
dou e dirigiu durante mui
tos anos o “Estado do Rio 
Grande”, órgão oficial do 
Partido Libertador. Fora de 
seu Estado, colaborou nos 
principais jornais do país, 
principalmente na “Folha de 
São Paulo”. Foi também co
mentarista político, membro

da Associação Rio-Granden- 
se de Imprensa e da Asso
ciação Brasileira de Impren
sa. Sua colaboração nos jor
nais era gratuita, inspirada 
no desejo de dar maior di
fusão a sua pregação parla
mentarista. Publicou os se
guintes livros: “O Som no 
Tratamento da Surdez”, ‘“Da 
Coordenação de Funções”, 
“Concepção Fisiológica da 
Medicina”, “Catecismo Par
lamentarista”, este em cola
boração com Afonso Arinos.

Pilar (Frei 
Ricardo do)

Pintor alemão radicado no 
Brasil (Colônia, primeira 
metade do século XVII — 
Rio de Janeiro, GB, 1700). 
Recebeu formação artística 
em sua cidade natal. Sua via
gem ao Brasil deveu-se, pro
vavelmente, a um convite do 
frei Manuel do Rosário, ar
quiteto e abade do Mosteiro 
de São Bento do Rio de Ja
neiro. Em 1663, Pilar pintou, 
para ornato do Salão da Por
taria, o painel do Triunfo da 
Conceição. Foi contemporâ
neo do escultor-talhador frei 
Domingos da Conceição da 
Silva, e* do arquiteto frei 
Bernardo de São Bento Cor
reia de Souza. Os três foram, 
em grande parte, os respon
sáveis pelos trabalhos artísti
cos no Mosteiro de São Ben
to, do Rio de Janeiro. Entre 
1669 e 1673, realizou quatro 
importantes painéis: “Apari
ção de Nossa Senhora a 
Santo Ildefonso”, “Aparição 
de Nossa Senhora a Santo 
Anselmo”, * “Aparição de 
Nossa Senhora a  Santo Al
berto” e “Lactação de São 
Bernardo”. Além desses, 
pintou dez painéis para a ca- 
pela-mor do mosteiro. Em 
1684, pintou uma nova série 
de painéis. Posteriormente, 
executou sua obra mais fa
mosa: “Nosso Senhor dos 
Martírios” (1690), para a sa
cristia do mesmo mosteiro 
(obra que copiou, em escala 
menor, para o de Salvador).

Pilon, Germain

Escultor francês (Paris, 1537
— id., 1590). Filho de um 
escultor, de quem foi aluno 
(e junto do qual trabalhou 
na Abadia de Solesme), 
ocupou destaque na corte 
francesa, graças a sua habi
lidade artística. Executou o 
túmulo de Francisco I na 
Abadia de Saint-Denis (1558/ 
59), salientando-se pela dire
ção altamente realista que 
incorporou a seu estilo. No 
ano de 1571, trabalhava na 
Mansão de Nesle, com o tí
tulo de escultor do Rei

Charles IX. Este empos
sou-o no cargo de controla
dor geral da escultura das 
moedas do rei. Prosseguiu 
suas atividades com a deco
ração do Arco do Triunfo. 
Trabalhou algumas escultu
ras para o jardim do Palá
cio de Fontainebleau e, em 
1585, executou (na Igreja de 
Sainte-Catherine du Val des 
Écoliers) o túmulo de Ludo
vic de Birague. Na mesma 
época, finalizou as escultu
ras do mostrador do relógio 
do Palácio da Justiça. Fez 
também a decoração do Cas
telo d’Anet, propriedade de 
Diane de Poitiers. Na Cate
dral de Mans elaborou o 
túmulo de Guillaume Gau- 
gey de Belley. Para as igre
jas de Paris, esculpiu inú
meros baixos-relevos e dife
rentes estátuas em pedra e 
madeira. A impressionante 
estátua de Saint-François 
d’Assise en Extase encontra- 
se na igreja de São Francis
co, em Paris. O Louvre 
agrega algumas peças de Pi
lon: “Le Christ Sortant du 
Tombeau”, “La Force”, “La 
Foi”, “Jésus au Mont des 
Oliviers” e o busto de Char
les IX.

Pilsudsky (Josef)

Político e militar polonês de 
origem lituana (Zulow, pro
víncia de Vilna, 1867 — Var
sóvia, 1935). Filho de nobres 
empobrecidos, cresceu cerca
do pela aversão ao regime 
czarista russo, que tratava 
com severidade os poloneses 
depois do levante de 1863, 
impondo-lhes a política de 
russificação. Iniciou o curso 
de medicina em Cracóvia
(1865), mas foi suspenso no 
ano seguinte, voltando a sua 
cidade natal, onde entrou em 
contato com jovens socialis
tas. Em 1887, foi acusado de 
participar de uma conspira
ção que estaria tramando a 
morte do Czar Alexandre
III. Condenado ao degredo, 
passou cinco anos na Sibé
ria. Ao regressar, aderiu ao

Piedade, 
Frei Agostinho da 
Pilsudsky, Josef



Partido Socialista Polonês, 
tornando-se seu dirigente em
1894. Passou a publicar um 
jornal clandestino, “Robot- 
nik” (“O Trabalhador”), cuja 
oficina impressora foi desco
berta em 1900. Preso, esca
pou em maio de 1901, radi
cando-se então em Cracóvia. 
Com o advento da guerra 
russo-japonesa, Pilsudsky foi 
a Tóquio, em 1904, na ten
tativa de estabelecer uma 
aliança entre o movimento 
de independência da Polônia 
e o Japão. Voltou à Europa 
sem conseguir seu intento. 
Derrotada a revolução na 
Rússia em 1905, deu-se uma 
cisão no Partido Socialista 
Polonês, separando-se uma 
ala esquerda que propunha 
que se retirasse do programa 
do partido a cláusula que di
zia ser seu objetivo princi
pal a independência da Po
lônia. Pilsudsky manteve-se 
firme na defesa do naciona
lismo polonês. Ciente da fra
queza estrutural do império 
russo e na iminência de uma 
guerra entre este e as potên
cias centrais (Alemanha e 
Áustria-Hungria), passou a 
defender calorosamente a 
criação de um organismo mi
litar polonês como núcleo de 
um futuro exército nacional. 
Iniciada a Primeira Guerra 
Mundial, Pilsudsky coman
dou até 1916 uma brigada da 
Legião Polonesa, na frente 
russa. As potências centrais 
proclamaram a independên
cia da Polônia, esperando 
que as divisões polonesas 
ocupassem setores da frente 
oriental, liberando dessa for
ma as forças alemãs para 
lutar na frente ocidental. 
Com a revolução eclodindo 
em 1917 na Rússia, Pilsudsky 
passou a ocupar a che
fia militar do Conselho de 
Estado polonês. Impôs como 
condição a criação de um 
Exército polonês que fosse 
parte de um Estado polonês 
soberano. O governo alemão, 
no entanto, exigiu que as 
unidades polonesas jurassem 
fidelidade às forças alemãs e 
austríacas. Como se recusasse 
a fazê-lo, Pilsudsky foi preso 
em julho do mesmo ano, sa
indo da prisão somente com 
a derrota da Alemanha na 
frente ocidental (1918). Che
gando a Varsóvia em novem
bro desse ano, foi feito che
fe de Estado e comandante 
do Exército polonês. Encon
trava-se desvinculado de 
qualquer partido, embora re
cebesse apoio principalmente 
da esquerda e do centro. En
trou em combate contra o 
Exército Vermelho, durando 
o conflito até agosto de
1920. Em dezembro de 1922, 
transmitiu os poderes de che

fe de Estado a Gabriel Na- 
turowicz, que no entanto se
ria assassinado dois dias de
pois. No governo do novo 
presidente, Stanislaw Wojcie- 
chowski, Pilsudsky passou a 
ocupar a chefia do Estado- 
maior. Em 1923, renunciou 
ao cargo e recolheu-se a Su- 
lejowek, perto de Varsóvia. 
Em maio de 1926, voltou à 
vida pública, depondo Woj- 
ciechowski e sendo feito pre
sidente, posto a que renun
ciou em favor de seu amigo 
Ignacy Mosciki. Reteve o 
cargo de ministro da Defesa. 
De outubro de 1926 a ju
nho de 1928 e de agosto a 
dezembro de 1930, Pilsudsky 
foi primeiro-ministro, mos
trando-se totalmente intole
rante quanto à oposição, 
mandando prender, em se
tembro de 1930, dezoito 
membros do parlamento e 
passando a governar como 
ditador. Desde 1926, vinha 
controlando as relações ex
teriores de seu país, através 
de ministros que nomeava 
pessoalmente. Em julho de
1932 fez assinar um tratado 
de não-agressão com a União 
Soviética e em 1933, com a 
subida de Hitler ao poder na 
Alemanha, tomou medidas 
defensivas. Em janeiro de 
1934, foi assinado um trata
do de renúncia ao uso da 
força entre a Alemanha e 
a Polônia (tendo Pilsudsky 
se recusado a avistar-se com 
Hitler). Quatro anos após a 
morte de Pilsudsky, o tra
tado seria rompido.

Píndaro

Poeta lírico grego (Cinoscé- 
falas, c. 522 a.C. — Argos? 
c. 441 a.C.). Descendente dos 
átridas, chegou aos dez anos 
a Atenas, onde aprendeu 
música com os mestres Aga- 
tides e Apolodoro. Estudou 
em Delfos e Egina, colhendo 
as tradições que o fizeram 
brilhar na vida artística. Na 
“Décima Pítica”, seu pri
meiro poema, parece alertar 
os homens sobre o perigo da 
guerra e convencê-los à paz. 
Em 447 a.C, o rei Hierão de 
Siracusa chamou-o, livrando- 
o de inúmeras dificuldades. 
Isso é relatado na “Quarta 
Pítica”. Não alcançou su
cesso na atividade pacifica
dora, sendo preso na bata
lha de Patea. Depois seus 
cantos alcançaram grande fa
ma em toda a Grécia culti
vando todas as formas líricas 
conhecidas (hinos, ditiram
bos, odes, cantos e epinícios). 
Somente a quarta parte de 
sua produção chegou à atua
lidade. Conservam-se, à par
te de outros fragmentos, qua
tro livros de “Epinícios” ou

“Cantos Triunfais”, que se 
referem às diferentes festas 
“pan-helênicas”. As odes epi- 
nicianas louvavam os jogos 
olímpicos, embora Píndaro 
não tenha conseguido clare
za na descrição. A maioria 
dos poemas é dividida em 
estrofes, mas a estrutura é 
principalmente triádica. O 
dialeto usado nas odes visa
va a fazê-las compreensíveis 
da Ásia Menor à Sicília, em
bora não fosse fácil seguir 
seu pensamento, muito frag
mentado. Só há clareza na 
sua obra quanto a sua pes
soal devoção religiosa.

Pinheiro da Silva (João)

Político brasileiro (Serro, 
MG, 1860 — Belo Horizonte, 
MG, 1908). Filho de imigran
tes italianos que moravam 
em Ouro Preto, abandonou 
o curso de engenharia que 
fazia nessa cidade e transfe
riu-se para São Paulo (1882), 
onde freqüentou a faculdade 
de direito (1883). Enquanto 
estudante, fez revisão em 
um jornal e lecionou física 
e química na escola nor
mal da capital. Em 1887, 
já formado, regressou a Ou
ro Preto, organizando o 
Congresso Republicano lo
cal. Para defender sua meta 
política, encabeçou o jornal 
“O Movimento”. Proclamada 
a República, foi nomeado 
secretário do presidente do 
Estado, Cesário Alvim; este, 
ao deixar o oargo (1890), en
tregou-o a João Pinheiro, 
que se tornou primeiro vice- 
governador. Quando das elei
ções para os membfos da 
Constituinte Federal, Pinheiro 
da Silva sagrou-se nas ur
nas. Sua participação na 
Constituinte foi marcada pe
la reação às posições de inú
meros membros (embora ele 
mesmo pudesse ser incluído 
no tipo modelar, paradigmá
tico, que predominava, ou 
seja, o norte-americano ins
pirado nas doutrinas de Ha
milton). Renunciou ao cargo 
de deputado após a queda de 
Deodoro da Fonseca. Estri
bado em sua formação posi
tivista, regressou a Ouro Pre
to, onde auxiliou na funda
ção da Faculdade Livre de 
Direito, tornando-se profes
sor de direito internacional. 
Desligado temporariamente 
das atividades políticas, de
dicou-se à indústria, fundan
do a Cerâmica de Caeté. Em 
1905 era senador e, em 1906, 
presidente de Minas Gerais. 
Nessa ocasião fundou a pri
meira escola de agricultura 
do Estado. As obras que o 
ligaram a Minas Gerais em
prestaram desenvolvimento 
econômico à região.



Pinto (Adolfo Augusto)

Engenheiro brasileiro, (Itu, 
SP, 1856 — São Paulo, SP, 
1930). Freqüentou a Escola 
Central, do Rio de Janeiro, 
que lhe conferiu o diploma 
de engenheiro em 1879. For
mado, casou-se e partiu para 
a capital paulista, onde se 
projetou no campo profissio
nal. Engenheiro fiscal do go
verno da Província, desempe
nhou o cargo até 1885. Pro
pôs a obrigatoriedade de ca
nalização de água em todos 
os domicílios, fazendo preva
lecer seu ponto de vista em 
meio a controvérsias que re
percutiram até na Assem
bléia Provincial. Interessado 
pelos problemas das vias fér
reas, foi convidado pelo Mi
nistro Antônio Prado (da Agri
cultura) a trabalhar como en
genheiro fiscal da São Paulo 
Railway Co. (depois Estrada 
de Ferro Santos a Jundiaí). 
Nesse cargo promoveu a re
forma do Regulamento Ge
ral dos Transportes e a pri
meira redução das tarifas. 
Integrou também a Comis
são Central de Estatística, 
ocupando-se do recensea
mento. Daí resultou seu li
vro “A • Província de São 
Paulo”, que relata os precá
rios meios da época para tal 
finalidade. Por essa atividade, 
foi condecorado por Dom Pe
dro II com a comenda da 
Ordem da Rosa. A 9 de ju
lho de 1888 ingressou no es
critório da Companhia Pau
lista de Vias Férreas e Flu
viais, ,como chefe do escritó
rio central e engenheiro au
xiliar da diretoria (cargo que 
ocupou durante quarenta 
anos). A maior parte de sua 
“Autobiografia” é dedicada 
ao relato de seus trabalhos 
na companhia. Como repre
sentante dela, participou do 
Congresso das Vias de Trans
portes no Brasil. Aposentan
do-se em 1924, a empresa 
não quis dispensar seus ser
viços e nomeou-o conselheiro 
da diretoria, cargo que deixou 
em 1927, em virtude de lei 
federal que proibia aos fer
roviários aposentados exer
cerem qualquer novo empre
go nas empresas. Além de 
técnico de abalizada compe
tência, Adolfo Augusto Pin
to era de grande cultura, sen
do também jornalista e escri
tor. Deixou vasta bibliogra
fia na qual se destacam: 
“História da Viação Pública 
de São Paulo”, “A Transfor
mação e o Embelezamento de 
São Paulo”, “O Problema 
Monetário no Brasil”, “Ques
tões Econômicas”, “A Cate
dral de São Paulo” e várias 
coletâneas de artigos, discur
sos e ensaios, dentre os quais

os reunidos no livro “A Bre
cha”. Sócio fundador da 
Academia Paulista de Letras, 
pertenceu ainda ao Instituto 
Histórico e Geográfico, par
tindo de sua iniciativa a 
construção do Monumento à 
Fundação da Cidade de São 
Paulo, no Pátio do Colégio. 
Como secretário da Comis
são Executiva, dedicou-se à 
nova catedral da cidade, sen
do combatido pelos que dis
cordavam do estilo gótico da 
Sé. Exerceu, em 1928, a 
presidência da Comissão Exe
cutiva.

Pinto (Fernão Mendes)

Viajante e escritor português 
(Montemór-o-Velho, 1509 — 
Almada, 1580). Filho de fa
mília pobre/movido por uma 
irreprimível sede de aventu
ras, embarcou rumo a Setú
bal. A caravela em que via
java foi abordada por um 
corsário francês e Mendes 
Pinto viu-se abandonado nu
ma praia de Alentejo. Con
seguiu chegar a Setúbal e de
pois percorreu a Abissínia e 
a Arábia, comerciando com 
os nativos da região. Partiu 
mais tarde para a índia. Re
lacionou-se com Francisco 
de Faria, em Málaca e foi 
encarregado de diferentes 
missões diplomáticas, que de
sempenhou com a maior 
perspicácia. Aprisionado, po
rém, por bandidos turcos, foi 
vendido. Resgatado por ne
gociantes cristãos, conseguiu 
partir para Ormuz, de onde 
seguiu para Chaul e depois 
para Málaca. Em 1542, 
aportou no Japão, na com
panhia de Diogo Zeinoto 
e de Cristóvão Borralho. Ao 
regressar, encontrou-se com 
São Francisco Xavier, a 
quem se ligou intimamente. 
Data dessa época seu in
gresso na Companhia de 
Jesus. Viajou ainda durante
21 anos, passando inúmeras 
privações. Chegando a Lis
boa, apresentou as cartas que 
trazia relatando os serviços 
prestados a Portugal. Duran
te quatro anos esperou ser 
reconhecido. Convencido .de 
que nada obteria, juntou o 
modesto cabedal que salvara 
de um pavoroso naufrágio e 
retirou-se para Almada, onde 
constituiu família. Nessa ci
dade compôs as célebres 
“Peregrinações”. Deixou o 
original a seus filhos, que o 
entregaram ao provedor da 
Casa Pia dos Penitentes de 
Lisboa. O livro andou por 
muitas mãos até que, em 
1603, já se achava licenciado 
e pronto para entrar no pre
lo. Os jesuítas, porém, ha
viam mutilado a obra ao sa
bor de suas conveniências.

Suprimiram as “Cartas do 
Japão”, a “Carta Escrita de 
Málaca” e a “Informação 
das Coisas da China”. A en
trada de Mendes Pinto para 
a Companhia de Jesus e a 
saída para Goa não constam 
do livro, que foi traduzido 
em espanhol, francês, alemão 
e inglês.

Pinto Bandeira 
(Antônio Rafael)

Pintor e professor brasileiro 
(Niterói, RJ, 1863 — Rio de 
Janeiro, GB, 1896). Estudou 
na Academia Imperial de 
Belas-Artes, na cidade do 
Rio de Janeiro, entre 1879 e 
1884. Foi professor, em Sal
vador, do Liceu de Artes e 
Ofícios (a partir de 1887) e 
teve oportunidade, enquanto 
morou na Bahia, de elaborar 
quadros retratando a paisa
gem local. Tentou fundar em 
sua terra natal, embora sem 
êxito, uma Escola de Belas- 
Artes. Conquistou prêmios 
em diversas exposições. Na 
Academia Imperial, freqüen
tada durante a juventude, ob
teve o prêmio Imperatriz do 
Brasil. O Museu 'Nacional de 
Belas-Artes (que possui seus 
trabalhos “Chácaras em Ni
terói” e “Habitação na Ser
ra da Estrela”) incluiu-o na 
Exposição Retrospectiva da 
Pintura no Brasil (1948). Es
teve também representado na 
sala A Paisagem Brasileira 
até 1900 , da II Bienal de 
São Paulo (1953). O sentido 
plástico de sua obra revelou 
um artista com perspectivas 
próprias e coerentes. Dedi- 
cou-se tanto à natureza mor
ta como ajo retrato ou pin
tura de gênero. Pinto Ban
deira suicidou-se no dia 28 
de agosto de 1896, jogando- 
se ao mar de uma barca da 
Cantareira, na baía de Gua
nabara.

Pinturicchio 
(Bernardino di Betto 

di Biago, dito)
Pintor italiano (Perugia, c. 
1454 — Siena, 1513). Desta
cou-se em 1481, quando to
mou parte ativa no meio ar
tístico de Perugia. Ajudou 
na elaboração da série de 
painéis dos “Milagres de São 
Bernardino” (um dos quais 
é datado de 1473), demons
trando com clareza os ensi
namentos de Fiorenzo di Lo- 
renzo. Nessa época foi dis
cípulo de Perugino, a quem 
imitou na composição e no 
sentimento. Participou tam
bém da elaboração de alguns 
afrescos da Capela Sistina, 
no Vaticano (1481/82). Em 
1480 trabalhou em inúmeras 
capelas de Roma, entre elas

Píndaro —  
Pinturicchio, 
Bernardino di Betto di 
Biago, dito



a Buffalini e Santa Maria 
dei Popolo, decorando prin
cipalmente os altares. Na 
Igreja D’Aracoeli criou mui
tos afrescos, entre os quais 
“A Morte de São Bernardi- 
no”. De sua estada em Or- 
vieto (1492) restou a criação 
de dois Evangelistas e dois 
Frades, na Catedral. Voltou 
a Roma e empreendeu sua 
maior obra desse período 
(1492/94), que foi a decora
ção, a pedido do Papa Ale
xandre VI, de seis salas do 
Vaticano, conhecidas como 
“Appartamento Borgia”. Es
sas salas contêm representa
ções dos Profetas e Apósto
los, das Sete Artes Liberais, 
dos Sete Santos e extraordi
nárias referências astrológi
cas e mitológicas ao emble
ma dos Borgia, ou seja, o 
touro. Retornando a Perugia, 
pintou o altar-mor da Igreja 
de Santa Maria de Fossi. Em 
1501, pintou algumas divi
sões do Castelo Santo Ange
lo, com numerosas figuras 
das quais somente existem al
guns restos. No ano seguinte 
decorou a Biblioteca Piccolo- 
mini, em Siena, com dez 
afrescos da história de Pio
II, obra notável pela vivaci
dade do colorido e proprie
dade de figuras, na qual se 
crê que teve Rafael por aju
dante. Fez depois na cate
dral da mesma cidade a Ca
pela de São João, mais tar
de repintada por Rustichino. 
Das obras a óleo de Pintu- 
ricchio, as mais destacadas 
foram: “O Coroamento da 
Virgem” (no Vaticano), “A 
História de José” (em Flo
rença), “Adoração dos Ma
gos” e “Anunciação” (em 
Berlim). Seu último trabalho 
foi o “Caminho do Calvário” 
(1513), hoje no Palácio Bor- 
romeo, Milão.

Pio IX (Giovanni 
Maria Mastai-Ferretti)

Papa (Senigallia, 1792 — Va
ticano, 1878). Tornou-se co
nhecido a partir de sua atua
ção como arcebispo de Spo-

leto, de 1827 a 1832. Nesse 
ano foi nomeado bispo da 
diocese de Imola e em 1840 
foi confirmado como cardeal 
de São Pedro e Marcelino. 
Tido como liberal, sua car
reira de papa (eleito em ju
nho de 1846), a mais longa 
da história, revelaria a pro
funda transformação dessa 
sua tendência. Encontrou 
uma série de dificuldades 
desde o início de sua gestão. 
Em toda a Europa surgiam 
movimentos nacionalistas, e, 
na Itália, em parte ocupada 
pelos austríacos, os naciona
listas acusavam o papado de 
colaborar com essa ocupa
ção. A administração papal, 
por outro lado, vinha-se mos
trando ineficiente e extrema
mente intolerante. Pio IX, 
reconhecendo essa situação, 
efetuou uma série de refor
mas (políticas, administrati
vas, etc.), mas nunca foi um 
revolucionário. Em pleno ano 
de 1848, conhecido como o 
ano das revoluções, ele acre
ditava que os interesses da 
Igreja deviam estar sempre 
em primeiro plano e dessa 
maneira nunca se aliou in
condicionalmente aos liberais 
ou aos nacionalistas. Incapaz 
de definir-se diante da polí
tica italiana, tornou-se um 
espectador desinteressado das 
atividades revolucionárias. 
Essa atitude era de absoluta 
hostilidade à causa nacional, 
e o papado passou a ser vis
to como um núcleo reacioná
rio. Algumas das reformas 
efetuadas por Pio IX foram 
importantes, e os territórios 
papais não deixaram de se 
beneficiar com o surto geral 
de desenvolvimento que hou
ve na Europa depois de 
1850. Quando Cavour, o lí
der da unificação italiana, 
se tornou primeiro-ministro 
(1852), não hesitou em fazer 
uma propaganda anticlerical 
por toda a Itália, pois, se
gundo ele, a Igreja era o 
maior obstáculo à unidade. 
Eliminando os austríacos (fa
voráveis ao papa) do mapa 
da Itália, Cavour selou, no 
Tratado de Villafranca, o 
início da decadência do po
der temporal da Igreja. Ne
gociando com a França, con
seguiu, em troca de Nice e 
Savóia, a retirada do apoio 
francês aos exércitos papais, 
que foram derrotados em 
Castelfidardo, e os Estados 
papais logo foram tomados. 
Tropas francesas ainda de
fenderam o Patrimônio de 
São Pedro, o único domínio 
que continuaria em mãos do 
papado. Durante o pontifi
cado de Pio IX, acentuou-se 
a importância das doutrinas 
que pretendiam, em todos os 
domínios, reforçar a autori

dade da Santa- Sé, com ca
racterísticas claramente anti- 
liberais, num sentido de to
tal oposição à civilização mo
derna. Esses princípios fo
ram expressos nas encíclicas 
“Quanta Cura et Syllabus” 
(1864) e “Jamdudum Cerni- 
mus” (1861), por exemplo. 
Ao longo de seu pontificado, 
Pio IX assistiu à criação do 
moderno papado. A Igreja e 
o Estado foram finalmente 
separados, a autoridade pa
pal foi centrada em Roma.

Pio XI (Ambrogio 
Damiano Achile Ratti)

Papa (Desio, 1857 — Vatica
no, 1939). Tomou as ordens 
em 1879 e graças a seu su
cesso nos estudos foi indica
do para uma bolsa. Tornou- 
se um especialista em paleo
grafia e classificação biblio
gráfica. Chamado por Bene
dito XV, integrou o serviço 
diplomático do papa. Em
1918, foi enviado em visita à 
nova República da Polônia, 
onde, no ano seguinte, tor
nou-se núncio. Em 1921 no
mearam-no cardeal e arce
bispo de Milão. No ano se
guinte, viu-se eleito papa. No 
primeiro ano de seu pontifi
cado, enfrentou as crises que 
levaram Mussolini ao poder. 
Forneceu apoio ao movi
mento fascista, e quando a 
posição de Mussolini estava 
assegurada, foi efetuada a 
reconciliação entre o papado 
e o governo italiano, através 
do Tratado de Latrão (1929). 
Por esse acordo, o papa re
conhecia o estabelecimento 
do reino da Itália, recebendo 
em troca a total soberania 
sobre a cidade do Vaticano. 
Em seguida foi estabelecida 
a permanente neutralidade do 
Vaticano e do papado com 
relação aos conflitos diplo
máticos e militares; no futu
ro, o papa só deveria inter
vir nesses assuntos como re
presentante da Igreja, como 
defensor da paz, e apenas 
quando sua mediação fosse 
solicitada. Além disso, foi re
gulamentada a posição da 
Igreja dentro da Itália, com 
o estabelecimento da valida-



de do casamento religioso, 
a instrução religiosa com
pulsória nos colégios ca
tólicos e o estabelecimento 
do catolicismo como religião 
exclusiva do Estado. Outro 
acordo foi concluído por 
Pio XI com o novo governo 
nazista da Alemanha em 
1933, mas esse acordo durou 
muito pouco. A encíclica 
“Com Ardente Ansiedade” 
(1937) já mostrava uma di
ferente posição do papa: ne
la o nazismo era vigorosa
mente combatido como um 
movimento anticristão, e o 
governo alemão era acusado 
de ter rompido o acordo. 
Considerando o comunismo o 
maior e mais importante ini
migo da Igreja, Pio XI foi 
favorável à causa de Franco 
na Guerra Civil Espanhola 
(1936), mas em 1938, dado o 
rumo dos acontecimentos, 
mudou de posição. Na Itália 
denunciou o anti-semitismo 
de Mussolini e condenou 
as teorias raciais. Sua en
cíclica “Quadragésimo An- 
no” (1931) foi elaborada por 
ocasião do quadragésimo 
aniversário da “Rerum No- 
varum” de Leão XIII e rei
terava as teses de seu prede
cessor.

Pio XII (Eugênio
Maria Giuseppe
Giovanni Pacelli)

Papa (Roma, 1876 — Vati
cano, 1958). Filho de um ad
vogado a serviço da Santa Sé, 
era tido como demasiado de
licado para freqüentar o se
minário, de modo que estu
dou em casa até ser ordena
do em 1899. Em 1901, entrou 
para o serviço do Secretaria
do de Estado do Vaticano. 
Em 1918 foi enviado a Ber
lim, como núncio junto à re- 
cém-criada República de Wei- 
mar. Foi chamado de volta 
a Roma em 1929, para assu
mir o cardinalato, passando 
no ano seguinte a Secretário 
de Estado do Vaticano. É 
•controvertida sua posição di
ante do mundo em crise da 
década de 1930. A seu con

selho, Pio XI assinou a con
cordata com o governo na
zista em 1933, do mesmo 
modo que a encíclica “Com 
Ardente Ansiedade”, con
trária ao nazismo, se acha 
muito ligada a sua influên
cia. Eleito papa em 1939, re
cusou aos» italianos e ale
mães o reconhecimento da 
invasão da União Soviética 
como uma guerra santa con
tra o ateísmo, mas nunca se 
pronunciou muito claramen
te contra a perseguição dos 
judeus empreendida pelos 
nazistas. Mas quando se en
cetou a perseguição aos ju
deus também na Itália, Pio 
XII deu ordem aos católicos 
que lhes dessem abrigo, per
mitindo que se salvassem 
muitos deles. (Ao fim da 
guerra, diversos organismos 
judeus expressaram-lhe pu
blicamente sua gratidão.) A 
queda de Mussolini foi se
guida da ocupação de Roma 
pelos alemães (1943/44). 
Quando os aliados finalmen
te os expulsaram, em 1944, 
outro perigo surgia para a 
Igreja. Os comunistas, que 
haviam sido mantidos à dis
tância por Mussolini, reapa
receram fortalecidos. Depois 
de 1945 o Vaticano reorga
nizou a Ação Católica, e is
to facilitou a vitória dos de- 
mocratas-cristãos em 1948. 
No entanto, os comunistas 
continuaram com sua propa
ganda anti-religiosa, que era 
uma fonte de intranqüilidade 
para o papado. Em 1949, 
Pio XII formalizou a exco
munhão de todos os católicos 
italianos pertencentes ao 
Partido Comunista. Pio XII 
realizou com dedicação um 
amplo trabalho pastoral; era 
um orador e escritor incansá
vel; recebia para inúmeras 
audiências, públicas ou pri
vadas, grupos d as  mais di
versas nacionalidades, e pro
curava dirigir-se a eles em 
seus próprios idiomas. Sua 
encíclica “Mystici Corporis” 
(1943) encetava uma descri
ção da natureza da Igreja. A 
“Mediator Dei” (1947) pro
movia o movimento litúrgico. 
A “Humani Generis” (1950) 
defendia a posição de que 
a Igreja sempre vira o ho
mem na totalidade de sua 
natureza. Em 1957 aparece
ram as encíclicas “Fidei Do- 
num”, sobre o futuro da 
África, e “Miranda Prorsus”, 
sobre o rádio, o cinema e a 
televisão. Pio XII foi o pri
meiro papa a utilizar-se dos 
modernos meios de comuni
cação em larga escala. Seu 
pontificado caracterizou-se 
principalmente pela linha de 
“correção dos erros moder
nos” e de orientação dos fiéis 
em direção à vida interior.

Piolin (Abelardo 
Pinto, dito)

Artista circense brasileiro 
(Ribeirão Preto, SP, 1897 — 
São Paulo, 1973). Nascido 
no Circo Americano, de pro
priedade de seu pai, já aos 
oito anos de idade Àbelardo 
iniciou sua carreira. Foi con
torcionista, ciclista, acrobata, 
saltimbanco, equilibrista, tra
pezista e, a partir de 1918, 
palhaço. Criou um estilo pró
prio, que se fixaria no Bra
sil, contrariando na indu
mentária a tradição histrió
nica européia. Vestia calças 
justas e paletó largo, com 
um imenso colarinho branco 
engomado; calçáva sapatos 
compridos, usava uma bolo
ta vermelha no nariz e car
regava uma grossa bengala 
de bambu. “Piolin”, que em 
espanhol significa barbante, 
foi um apelido recebido pelo 
palhaço por causa de sua 
magreza. Na década de 
1920, contavam-se entre seus 
admiradores, além do Presi
dente Washington Luís, os 
modernistas Mário e Oswald 
de Andrade. Este demorava- 
se em longas palestras com 
o palhaço em seu camarim 
e teria se inspirado nele ao 
escrever a peça “O Rei da 
Vela” (que Piolin tentou le
var à cena em seu circo, 
sendo impedido pela censu
ra). Piolin chegou a enrique
cer — a ponto de, em 
1932, ter um avião particular, 
além de automóvel com cho
fer e suas iniciais gravadas 
na porta. Da mesma forma 
empobreceu, perdendo pri
meiro o circo do largo do 
Paissandu, em São Paulo, ins
talando-se em 1941 num ter
reno do IAPC na Avenida 
General Olímpio da Silveira, 
na esquina com a Rua Olím
pia de Almeida Prado. Vinte 
anos depois foi despejado, le
vando seu camarim para um 
terreno, na Freguesia do Ó, 
onde ficaria até sua morte, 
que se deu por insuficiência 
cardíaca. Foi homenageado
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em 1972, quando da exposi
ção “Cinqüenta Anos de Arte 
Moderna”, no Museu de 
Arte de São Paulo.

Pirandello (Luigi)

V. Pirandello, Enciclopédia 
Abril (vol. IX)

Piranesi (Giambattista)

Gravador, desenhista e arqui
teto italiano (Mogliani, 1720
— Roma, 1779). Seus mes
tres foram Scalfaroto e Va-' 
leriani. Ao lado do siciliano 
Giuseppe Vasi, aperfeiçoou 
a gravura. Em 1744 trocou 
Roma por Veneza e tentou 
ganhar a vida como arquite
to. Trabalhou em pintura ao 
lado de Tiepolo, gravando 
os “Carceri dínvenzione” 
(“Prisões Imaginárias”), uma 
de suas melhores obras. Ob
jetivava, transferindo-se para 
Roma, aprimorar seus co
nhecimentos de arquitetura. 
Não tendo oportunidade de 
exercer a profissão, tornou- 
se o maior gravador de vistas 
arquitetônicas, sobretudo as 
ruínas romanas. Partiu para 
Nápoles e dedicou numerosos 
desenhos aos monumentos de 
Herculano, Pompéia e Pesto. 
Desenvolveu o método de 
gravar, por meio de compli
cado, embora nítido, contras
te de luz e sombra. Por vol
ta de 1748, dedicou “A An
tiguidade Romana do Tempo 
da República” ao Monsenhor 
Battari. Em 1778, ofereceu 
ao público “Várias Vistas de 
Roma”, obtendo fama inter

nacional, ao fixar o aspecto 
das ruínas, igrejas e palácios. 
Como arquiteto só teve opor
tunidade de reconstruir, em 
estilo clássico, a Igreja San
ta Maria Aventina dei Prio- 
ratzo (1764/65). No auge de 
sua carreira foi nomeado 
membro da Sociedade dos 
Antiquários de Londres, e da 
Ordem de Cristo.

Piratininga (Antônio 
Joaquim da Rosa, 

barão de)
Político e escritor brasileiro 
(São Roque, SP, 1820 — id., 
1886). De ilustre família tra
dicionalmente ligada ao Par
tido Conservador, cursou a 
Faculdade de Direito de São 
Paulo. No correr da vida es
tudantil já demonstrava gran
de inclinação para as letras. 
Em 1845 destacava^se como 
vereador de São Roque. Foi 
juiz municipal, juiz de ór
fãos, delegado de polícia e 
membro presidente da Co
missão Inspetora Escolar. Co
laborou no Diário Mercantil, 
Correio Paulistano, Almana
que Literário de São Paulo 
(que registrou a maior parte 
de sua produção poética), 
Revista dos Novos e Jornal 
do Comércio do Rio de Ja
neiro. Participou como depu
tado da Assembléia Provin
cial (1850/57) e da Assem
bléia Geral (1857); foi presi
dente da Província de São 
Paulo (1869) e deputado ge
ral nas legislaturas 1872/73, 
1876/77 e 1878/79. Teve 
grande valor histórico o pa
pel que desempenhou nos 
trabalhos iniciais da Estrada 
de Ferro Sorocabana. Foi 
agraciado, pelo Governo Im
perial, com as ordens de 
Cristo (1846) e da Rosa 
(1855). Um decreto de 13 de 
novembro de 1872 outorgou- 
lhe o título de barão. Deixou 
obras de cunho novelístico 
tais como “A Assassina” 
(1849), que tem por assunto 
um episódio verídico de adul
tério, ocorrido em São Ro
que. “A Cruz de Cedro” 
(1851) mostra conhecimentos 
históricos. O poemeto “O 
Cântico de Anchieta” tem 
por tema a castidade de An
chieta posta à prova diante 
das índias de Ubatuba.

Pisanello (Antônio 
Pisano, dito)

Pintor e medalhista italiano 
(Verona, cerca de 1395 — 
Pisa, 1450). Trabalhou em 
Verona com Gentile e Stefa- 
no da Zevio, dos quais assi
milou o gosto pela elegância 
das formas. Foi influenciado 
ainda por Domenico Vene- 
ziano e Paolo Uccello, du

rante uma estada em Flo
rença. Suas principais obras 
foram realizadas em Verona, 
em especial o afresco “A 
Anunciação” (em San Fermo 
Maggiore) e “São Jorge Li
bertando a Princesa de 
Trebizonda” (Sant’Anastasia, 
1436). Esteve em Veneza 
(1425), onde trabalhou com 
Gentile da Fabriano. A se
guir, terminou, em Roma, os 
afrescos que Fabriano inicia
ra em São João Latrão 
(1431/33). Sua primeira me
dalha — que o tornou fa
moso — foi executada em 
Ferrara, em 1438, e contém 
a efígie de João VII Paleó- 
logo. Depois disso, Pisanello 
passou a ser disputado por 
todas as cortes italianas, ten
do realizado magníficas efí
gies dos grandes de seu tem
po: Leonel d’Este (de quem 
pintou também um retrato), 
Luís de Gonzaga, Sigismon- 
do Malatesta, etc. Em Nápo
les gravou uma série de me
dalhas com a efígie de Al- 
fonso de Aragão. Como me
dalhista, atingiu um nível ex
traordinário graças à inven
tividade alegórica aliada ao 
equilíbrio da composição. 
Seus desenhos são de quali
dade notável. Embora sua 
principal influência haja se 
exercido no campo da me
dalharia, seus meticulosos 
trabalhos gráficos repercuti
ram no miniaturismo.

Pisano (Niccolò)

Escultor e arquiteto italiano 
(Pisa ou Apulia, 1206 — Pi
sa, 1280). Pouco se sabe so
bre sua vida, sendo sua pri
meira obra conhecida o púl
pito de mármore do batisté- 
rio da Catedral de Pisa (c. 
1259), onde se acha represen
tada a concepção cristã da 
salvação. Seu trabalho se
guinte foi o púlpito da Cate
dral de Siena, terminado em 
1268 e que constitui uma 
ampliação do anterior. Nessa 
obra, realizada em colabora
ção com seu filho Giovanni 
(c. 1250-1314?) e Arnolfo di 
Cambio, utiliza a estatuária 
da Antiguidade clássica como 
modelo para os personagens 
cristãos. As figuras humanas 
são representadas em ação, 
com destaque para a expres
são das emoções. A fonte de 
Perugia (1278), também rea
lizada em colaboração com 
seu filho, é composta de três 
bacias superpostas e encima
da por figuras femininas, em 
bronze, sõbre as quais se 
apóiam animais heráldicos. 
A autoria de algumas das 
obras de ambos — como o 
receptáculo de água benta 
em San Giovanni, em Pis- 
tóia — é incerta.



Pisarev (Dmitri Ivanovich)

Pensador e crítico literário 
russo (Znamenskoye, 1840 — 
Dubbeln, 1868). Filho de um 
latifundiário, estudou na 
Universidade de São Peters- 
burgo (atual Leningrado) en
tre 1856 e 1861. Iniciou sua 
carreira de crítico literário 
ainda estudante, em 1859. 
Em 1861, tornou-se editor do 
jornal “Russkoye Slovo” 
(“O Mundo Russo”) e, no 
ano seguinte, foi preso (de
vido a um artigo em defesa 
do revolucionário russo exi
lado Alexandre Herzen). Du
rante os quatro anos e meio 
que passou encarcerado na 
fortaleza de Pedro e Paulo, 
pôde prosseguir seu trabalho 
de crítico, colaborando no 
periódico “Otechestvenniye 
Zapiski” (“Anais da Pátria”). 
Até o fim de sua curta vida, 
escreveria nessa e noutra re
vista, “Dyelo” (“A Causa”). 
Pisarev foi o teórico mais 
representativo do niilismo 
russo, que não foi um movi
mento político regicida de 
cunho terrorista, mas um ti
po de racionalismo cientifi- 
cista. No campo das artes, 
atacava todas as formas de 
esteticismo, defendendo um 
utilitarismo extremo. Nesse 
sentido, Pisarev chegou a 
afirrwar que um par de bo
tas valia mais que uma tra
gédia de Shakespeare. Negou 
qualquer valor à obra de 
Puchkin e atacou a interpre
tação — que classificou de 
idealista —, feita pelo funda
dor da estética realista rus
sa, Vissarion Belinski, da 
obra daquele escritor. O nii
lismo era uma forma mais 
ou menos grosseira de posi
tivismo, segundo a qual a ci
ência representaria uma pa- 
nacéia para todos os males 
sociais, cuja raiz seria a ig
norância. Professando acredi
tar em nada mais que a ver
dade científica, os niilistas 
negavam toda autoridade es
tabelecida, quer fosse do Es
tado, da Igreja ou da família. 
Pisarev formulou uma “teo
ria química da revolução so
cial”, que implicaria um pro
cesso de mudanças graduais, 
no qual a educação pública 
desempenharia importante pa
pel. Devido à disseminação 
do conhecimento, haveria um 
aumento da produtividade do 
trabalho e melhorariam as 
condições de vida dos traba
lhadores. Os agentes desse 
processo seriam os “realistas 
pensantes”, um grupo de in
telectuais a quem caberia a 
tarefa de educar as massas. 
Pisarev foi dos primeiros a 
divulgar as idéias de Darwin 
na Rússia, através do livro 
“O Progresso no Mundo dos

Animais e das Plantas”. Dei
xou também, entre outras 
obras, “Os Tipos Femininos 
nos Romances de Tolstoi, 
Turgueniev e Gontcharov”, 
1861; “O Idealismo de Pla
tão”, 1861; “Temas do Dra
ma Russo”, 1864; “As Idéias 
Históricas de Comte”, 1865; 
‘Puchkin e Belinski”, 1865; 
“A Destruição da Estética”, 
1865; “Heinrich Heine”, 1867.

Pisístrato

Tirano ateniense (Atenas, 
625? — id., 528 ou 527 
a. C.). Filho de Hipócrates, 
que afirmava descender de 
Nestor, sua biografia confun
de-se com a lenda; aparece 
na história por volta deK565 
a. C., quando é citado como 
um dos generais atenienses 
que intervieram na campa
nha da qual resultou a con
quista de Salamina. Também 
teria tido destaque ao derro
tar os megarianos. Tornou- 
se chefe do partido popular 
constituído pelos pastores e 
madeireiros diacrianos. Em
bora o legislador Sólon, te
mendo uma ditadura, hou
vesse proibido a instituição 
de guardas pessoais, Pisístra
to conseguiu obter uma e 
graças a ela tomou a Acró
pole e apoderou-se do gover
no da República de Atenas 
(560 a. C.). Com exceção de 
um ou dois períodos de exí
lio, firmou-se progressiva
mente no poder, apesar da 
oposição de seus inimigos po
líticos. Manteve o funda
mental da obra de Sólon, em 
especial prosseguindo no re- 
talhamento das terras confis
cadas à nobreza e distribuin
do-as entre os camponeses. 
Lançou os atenienses nas ro
tas da Trácia e do Helespon- 
to e deu apoio a outros tira
nos. Aproveitou-se com habi
lidade das divergências entre 
seus opositores, tendo se re
conciliado com um deles, 
Alcmeônides, ao oasar-se 
com uma dé suas filhas. 
Apoiando-se na força, conse
guiu eliminar as facções ad
versárias e Atenas conheceu, 
sob seu governo, uma idade 
de ouro; foi embelezada, or- 
nadia com monumentos e edi
fícios públicos, inclusive a 
primeira biblioteca (na qual 
Pisístrato mandou reunir as 
obras do período homérico). 
As festas sagradas dionisía
cas e panatenéias adquiriram 
durante essa época especial 
esplendor.

Pissarro (Camille)

Pintor francês de nacionali
dade dinamarquesa (Saint 
Thomas, Ilhas Virgens, 1830
— Paris, 1903). Chegou em

Paris, onde iniciou seus estu
dos de desenho, em 1841. Li
gou-se a Fritz Melbye, pintor 
dinamarquês, e seguiu com 
ele para a Venezuela, onde 
permaneceu até 1854. Re
gressou então a Saint Tho
mas, voltando para Paris no 
ano seguinte. Sob a influên
cia de Corot, descobriu seu 
pendor para o paisagismo. A 
partir de 1866, sua pale
ta tornou-se progressivamen
te mais clara, apresentando 
uma técnica pessoal: vibra
ção da luz e das cores, atra
vés de rápidos contrastes. 
Suas ligações com Claude 
Monet e com Cézanne vie
ram a confirmar essa ten
dência, quando então pintou, 
de modo bastante tradicional, 
muitas paisagens dos arredo
res de Paris, tendo participa
do de diversas mostras ofi
ciais. Como não o aceitaram 
no Salão de 1863, expôs ao 
lado de Manet no Salão dos 
Recusados, que originou o 
grupo dos impressionistas. 
Em 1870, fugindo da guerra 
franco-prussiana, refugiou-se 
em Londres onde pintou nu
merosas paisagens. Foi um 
dos principais organizadores 
da primeira exposição coleti
va que os impressionistas rea
lizaram na Galeria Nadar
(1874), e, a partir daí, evi
denciou em suas telas as 
preocupações sociais que o 
orientam. Para conseguir so
breviver, produzia grande 
quantidade de pastéis e de 
gravuras, que, embora feitos 
em série, têm a marca incon
fundível de sua sensibilidade. 
Ligou-se depois a Gauguin 
(1883), buscando uma arte 
mais sintética e despojada de 
maneirismos. Espírito inquie
to, filiou-se a seguir aos neo- 
impressionistas; juntamente 
com Seurat e Signac, expôs 
no Salão dos Independentes.

Pitágoras
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Pitt (William)
Político inglês (Hayes, Kent, 
1759 — Londres, 1806). Foi 
o segundo filho de William 
Pitt, conde de Chatham, tam
bém político. Graduou-se em 
Cambridge, estudou leis no 
Lincoln’s Inn e ingressou no 
Parlamento em 1781. Exerceu 
o cargo de chanceler do Te
souro (1782) e, apesar de jo
vem, foi nomeado primeiro- 
ministro (1783). Entusiasta 
das teorias econômicas de 
Adam Smith, pôs em prática 
diversas reformas financei
ras; tomou também a inicia
tiva de dividir o Canadá em 
duas províncias para atenuar 
as tensões entre ingleses e 
franceses (1791). No entanto, 
a Revolução Francesa pôs 
fim a seus planos de refor
ma. Embora houvesse man
tido a hegemonia nos mares, 
a Inglaterra, em sua luta 
mortal com a França, falhou 
na política de apoiar e finan
ciar os movimentos de resis
tência de seus aliados conti
nentais. Viu-se pois obrigado 
a criar impostos sobre a pro
priedade das terras e sobre a 
renda e, para impedir a di
vulgação das idéias republi
canas, fez baixar leis rigoro
sas e suspender a concessão 
de “habeas-corpus” em 1793 
e 1798, o que lhe acarretou 
forte oposição. Tendo discor
dado do Rei Jorge III quan
do este negou a emancipa
ção dos católicos irlandeses, 
pediu demissão (1801). Vol
tou no entanto à chefia do 
governo em 1804, tendo for
mado uma terceira coalizão 
com a Rússia, Áustria e Sué
cia, contra a França. Doen
te, assoberbado pelo trabalho, 
teve seu estado de saúde 
agravado com a derrota de 
Austerlitz, vindo a falecer 
pouco depois.

Pittman (Booker)

Músico norte-americano ra
dicado no Brasil (Fairmont 
Heights, Maryland, 1909 — 
São Paulo, 1969). Filho de 
um arquiteto, era neto pelo 
lado materno de Booker T. 
Washington, educador negro 
e pioneiro da luta pela inte
gração racial nos Estados Uni
dos. Desde cedo manifestou 
tendência musical; apaixona
do pelo jazz, organizou aos 
dezesseis anos seu primeiro 
conjunto (denominado “Blue 
Moon Chasers”), em Dallas 
(Texas). A seguir, tocou e 
conviveu com os expoentes 
do jazz da década de 1930: 
Blanche Calloway, Lucky 
Millinder, Ralph Cooper, 
Chic Web, Benny Carter, etc. 
Em 1933 seguiu para a Eu
ropa com o conjunto jazisti-

co de Lucky Millinder. Con
tratado para a orquestra de 
Romeu Silva, desembarcou 
no Rio de Janeiro em 1936, 
mas a pouca divulgação do 
jazz no Brasil, afora a vida 
irregular que levava, contri
buiu para que seu talento 
passasse despercebido, em
bora já fosse reconhecido na 
França. Atuou na Argentina 
na década de 1940 e, regres
sando ao Brasil,, entregou-se 
por completo à bebida, tor
nando-se afinal pintor de pa
redes em Santo Antônio da 
Platina, no Paraná, até que 
foi dado como morto em 
Londrina (1953). Redescober- 
to por um músico francês, 
Philippe Corcodel, mudou-se 
para São Paulo, integrando o 
conjunto “Dixielanders”, to
cando sax-alto, seu instru
mento predileto. Quando 
Louis Armstrong esteve no 
Brasil (1957), fez questão de 
tocar com Booker e foi nes
sa oportunidade que este co
nheceu Dona Ofélia, que vi
ria a ser sua esposa. Em 
companhia de sua filha ado
tiva Eliana Pittman, fez gran
de sucesso e em 1964 exibiu- 
se com ela nos Estados Uni
dos. Vítima de um câncer na 
laringe, faleceu na cidade de 
São Paulo. Interpretava com 
a mesma autenticidade e sen
timento os mais variados es
tilos, desde o mais tradicio
nal jazz de Nova Orleans ao 
“swing” do Harlem e ao 
jazz moderno.

Pixinguinha (Alfredo 
da Rocha Vianna 

Filho, dito)
Compositor brasileiro (Rio de 
Janeiro, GB, 1898 — id., 
1973). A avó africana chama- 
va-o de “Pinzin Din” (“meni
no bom”); as outras crianças 
preferiam o apelido “Bexi- 
guinha” — da fusão nasceu 
“Pixinguinha”, nome pelo 
qual se tornou internacional
mente conhecido. Desde cedo 
imitava em sua flauta de fo
lha as composições tocadas 
pelos adultos, nas reuniões 
musicais promovidas pelo pai. 
Com doze anos, tocava cava
quinho e bombardino e esgo
tara os conhecimentos de 
teoria musical de seu primei
ro mestre, César Borges Lei
tão. Em 1911, foi levado por 
outro amigo da família, Iri- 
neu de Almeida, para o gru
po carnavalesco “Filhas da 
Jardineira”. Nesse ano, com
pôs sua primeira música, o 
chorinho “Lata de Leite”. 
No ano seguinte, foi diretor 
de harmonia do “Rancho Pa
ladinos Japoneses”. Aos ca
torze anos fez seu primeiro 
trabalho profissional, na ca
sa de chope Concha, na La

pa. Em seguida tocou em ou
tros cabarés: Ponto, ABC, 
Cassino, etc. Depois, foi con
vidado a tocar com a  orques
tra do Teatro Rio Branco, 
onde os floreados que tirava 
da flauta, fugindo da pauta, 
conseguiram grande sucesso. 
Em 1915 gravou seu primeiro 
disco: “São João debaixo 
d’Água”, tango de Irineu de 
Almeida. Em 1917, começou 
a fazer orquestrações para 
cinema, teatros, circos. Com
pôs “Rosa”, “Sofres porque 
Queres”, “Mentirosa”, “Nos
talgia ao Luar”. “Os Oito 
Batutas”, bloco organizado 
por Pixinguinha, teve tanto 
êxito que o milionário cario
ca Arnaldo Guinle financiou 
uma excursão do grupo à 
França. Depois de seis meses 
de sucesso, retornaram ao 
Rio, e foram tocar no Assí
rio, a mais luxuosa casa de 
espetáculos da época. Em 
1923, Pixinguinha compôs 
“Carinhoso”, na qual João de 
Barro, catorze anos mais 
tarde, colocaria letra. Em
1926, casou-se com a canto
ra paraense Albertina da Ro
cha. Em 1928, organizou, 
com Donga, a Orquestra 
Típica Pixinguinha-Donga. 
Nessa época gravou várias 
músicas na Parlophon. Foi 
depois contratado pela RCA 
Victor como ôrquestrador. 
Gravou várias composições 
de sua autoria: “Gavião Cal- 
çudo” (samba), “Vem Cá, 
Não Vou”, “Carinhos”, 
“Urubatão”, “Aguenta, seu 
Fulgêncio” (chorinhos). A 
valsa “Páginas de Dor”, tam
bém dessa época, foi gravada 
por Orlando Dias. Em 1932, 
Pixinguinha fundou o “Grupo 
da Guarda Velha”, que es
treou no disco com duas 
composições de Pixinguinha, 
Donga e João da Baiana: 
“Patrão, Prenda seu Galo” e 
“Hu Hu! La! Ho!”. A Guarda 
Velha passou a acompanhar 
os grandes cantores da época 
(Carmen Miranda, Mário 
Reis, Francisco Alves), sem
pre com arranjos de Pixin
guinha. Nos anos seguintes, 
formaram-se a Orquestra 

\p iabos do Céu e a Orques
tra Colúmbia, de Pixingui
nha. Em 1956, deram seu no
me a uma rua de Olaria, GB. 
Em 1962, formou dupla com 
Vinicius de Moraes no choro 
“Lamento”. Em 1966, gravou 
seu depoimento no Museu 
da Imagem e do Som. Acom
panhando a formação das ba
ses da música popular, foi 
considerado um virtuose da 
flauta e do saxofone, tendo 
sido responsável pela valori
zação do trio flauta-violão- 
cavaquinho (que se tornou 
característico na música bra
sileira). Compôs centenas de



músicas (umas quinhentas 
nem foram gravadas).

Pizarro (Francisco)
Conquistador espanhol (Tru- 
jillo, Cáceres, c. 1475 — Li
ma, 1541). Sua infância e ju
ventude são obscuras; sabe- 
se apenas que não recebeu 
nenhuma instrução, tendo 
trabalhado como guardador 
de porcos. Seguiu para a 
América espanhola em 1509
e, no Panamá, ligou-se ao 
aventureiro Diego de Alma- 
gro para a conquista das ter
ras ao sul do recém-desco- 
berto oceano Pacífico. As 
duas primeiras expedições 
não deram resultados satisfa
tórios e, como o governador 
do Panamá negasse autoriza
ção para uma terceira, foi à 
Espanha, onde recebeu do 
Imperador Carlos V o cargo 
de governador da Nova Cas
tela (designação dada ao ain
da não conquistado Peru). 
Zarpou de Sevilha em 1530,
e, ao deixar o Panamá, sua 
expedição compunha-se de 
três navios, 180 homens e 37 
cavalos. Tendo ancorado no 
porto de Parta (Peru), logo 
recebeu — segundo uma ver
são — um pedido de ajuda 
por parte de Huáscar, para 
combater seu irmão Ataual- 
pa, na luta em que ambos se 
empenhavam pela posse do 
império inca. Ataualpa, por 
sua vez, pediu-lhe um encon
tro pessoal com a mesma fi
nalidade. Sabedor de que 
Ataualpa já havia vencido e 
aprisionado o irmão e que 
dispunha de 30 000 guerrei
ros, Pizarro concebeu um 
plano para atraiçoá-lo. Foi a 
Cajamarca, local estabelecido 
para o encontro, acompanha
do pelos soldados, mas ocul
tou sua diminuta cavalaria 
nas proximidades. A seguir, 
valendo-se do pretexto de 
que Ataualpa reçusara-se a 
receber um breviário católi
co, atacou-o e, fazendo avan
çar a cavalaria, lançou o pâ
nico entre os indígenas e 
massacrou-os. Ataualpa pa
gou-lhe um fabuloso resgate 
pela vida, mas foi novamen
te atraiçoado e morto. Dan
do prosseguimento a suas 
conquistas e à destruição da 
civilização inca, Pizarro to
mou Cuzco, a cidade sagrada, 
em 1533, ano em que fundou 
a Cidade-dos Reis, atual Li
ma. Entrementes, aprofunda
vam-se suas rivalidades com 
Diego de Almagro, seu com
panheiro de conquistas e a 
quem coubera a região mais 
ao sul (atual Chile). Almagro 
foi derrotado na batalha de 
Salinas (1538) e executado a 
seguir. Pizarro, por sua vez, 
foi assassinado por partidá
rios de Almagro.

Planck (Maxj
V. Planck, Enciclopédia Abril 
(vol. IX)

Platão

V. Platão, Enciclopédia Abril 
(vol. IX)

Plauto
V. Plauto, Enciclopédia Abril 
(vol. IX)

Plekhanov (Georgi 
Valentinovich)

Político e filósofo russo 
(Gudalovka, província de 
Tambov, 1856 — Terijoki, 
Finlândia, 1918). Filho de 
um latifundiário, foi atraído, 
quando estudante, para uma 
organização revolucionária 
clandestina, “Zemlya i Vo- 
lia” (“Terra e Liberdade”). 
Como discordasse da linha 
terrorista adotada pela orga
nização (era partidário de 
agitações de massa), formou 
em 1879 um grupo dissiden
te, “Cherny Peredel” (“Re- 
distribuição Negra”). Força
do no ano seguinte a emigrar 
para a Europa ocidental, de
dicou-se ao estudo do mar
xismo e, em 1883, fundou em 
Genebra um pequeno círculo 
com outros emigrados, “Os- 
vobozhdenia Truda” (“Eman
cipação do Trabalho”), desti
nado a difundir na Rússia as 
teorias de Marx. Condenava 
as tentativas de minorias re
volucionárias no sentido de 
tomar o poder em nome do 
povo. A revolução, para ele, 
devia ser obra das próprias 
massas. No campo da estéti
ca, defendia a arte como for
ma especial de reflexo da vi
da social, sendo o realismo 
a própria essência da arte. 
Fundou o Partido Social-De- 
mocrata russo, tendo sido 
eventualmente eclipsado por 
Lênin na direção daquela or
ganização. Rompeu com Lê
nin logo após o segundo con
gresso do partido, em 1903, 
acusando esse líder de pre
tender introduzir o socialis
mo na Rússia “de cima para 
baixo”, sendo a revolução

executada por um grupo de 
“jacobinos”. A esse respeito, 
Plekhanov escreveu panfletos 
mordazes, como “O Que Não 
Fazer” e “Nova Tentativa de 
Fazer Voltar o Juízo às Rãs 
Que Pedem um Rei”. Tais 
divergências acentuaram-se 
durante as crises político-re- 
volucionárias subseqüentes. 
Quando retornou à Rússia, 
em 1917, sua palavra de or
dem era a da suspensão tem
porária da luta de classes, 
invocando a necessidade de 
defesa da nação rus^a, amea
çada pela guerra (“social- 
chauvinismo” denunciado pe
los bolcheviques). Após a re
volução, acusou o Partido 
Bolchevique de traidor dos 
princípios marxistas. Precisou 
buscar asilo no exterior, após 
ser atacado por marinheiros. 
Entre seus livros são mais 
conhecidos “Cartas sem En
dereço” e “A Concepção 
Materialista da História”.

Plínio, o Jovem 
(Caius Plinius Caecilius

Secundus, dito)
Orador, escritor e político la
tino (Como, 62 — ?, 114). 
Foi educado pelo tio, Plínio,
o Velho, que o adotou por 
testamento. Criança prodígio, 
iniciou sua carreira em 80, 
como advogado, logo célebre 
por seus dons de oratória. 
Benquisto pelo poder impe
rial, percorreu, entre 91 e 
100, todos os postos da ma
gistratura, até o consulado. 
Sob Trajano, seu protetor e 
amigo, foi nomeado legatá
rio imperial na Bitínia (111/ 
112). A imagem histórica que 
deixou é a de uma pessoa 
culta e alegre, que mantinha 
amizade com os ilustres de 
seu tempo; de sua obra ora
tória restam apenas os “Pa
negíricos de Trajano”, que 
revelam uma eloqüência mui
to rebuscada. Sua inteligên
cia e sensibilidade são mais 
bem apreciadas nas cartas 
que escreveu, reunidas em 
dez livros, sendo que os nove 
primeiros foram divulgados 
em vida.

Plínio, o Velho
(Caius Plinius
Secundus, dito)

Naturalista e escritor latino 
(Como ?, 23 — Stabia, 79). 
Serviu Roma, inicialmente, 
como oficial da cavalaria na 
Germânia. Amigo do Impe
rador Vespasiano, foi por ele 
nomeado procurador na Es
panha. Era almirante da fro
ta romana que tinha base em 
Miseno quando, em 79, 
ocorreu a erupção do Vesú- 
vio. Buscando salvar os ha
bitantes da região e, como

Pitt, William — 
Plínio, o Velho, Caius 
Plinius Secundus, dito



naturalista, desejoso de obser
var de perto o fenômeno, 
morreu asfixiado pelos gases 
sulfurosos da erupção. Es
creveu inúmeras obras sobre 
os mais variados assuntos, da 
gramática à arte bélica. A 
única obra de sua autoria 
que sobreviveu é a “Natura- 
lis Historia” (“História Na
tural”), em 37 volumes, com
pilação de mais de 2 000 
obras. Sua idéia fundamen
tal é que o homem, ao con
trário dos animais, deve 
aprender para poder viver.

Plotino

Filisofo alexandrino (Licó- 
potós ?, Egito, c. 205 — 
Campónio, c. 270). Em Ale
xandria, seguiu os cursos do 
filósofo neoplatônico Ammo- 
nios Saccas. A fim de estu
dar o pensamento dos persas, 
engajou-se no exército de 
Gordiano; esteve também na 
Síria e em Antióquia. A 
partir de 244, estabeleceu-se 
em Roma, onde sua escola 
filosófica era freqüentada 
por altas personalidades (in
clusive pelo Imperador Ga- 
liano). Aos 48 anos, iniciou 
a redação das obras que Por- 
fírio veio a corrigir e a edi
tar sob o título de “Enneia- 
das”. Segundo Plotino, a 
realidade é constituída por 
emanações gradativas, do 
Um à multiplicidade corpó
rea; o conhecimento huma
no, avançando gradualmente, 
eleva-a da multiplicidade 
sensível à unidade. O filósofo 
atingiria o conhecimento su
premo dessa unidade, fundin
do-se com ela por meio de 
uma intuição que ultrapassa 
a razão e que pode ser com
parada a um êxtase místico. 
Conquanto fosse um dos 
mais eminentes representantes 
do neoplatonismo, Plotino 
não se considerava um platô
nico no sentido estrito do 
termo; buscava ser o intér
prete de todos os filósofos 
gregos anteriores. Ao contrá
rio de Platão, Plotino não si
tuou o problema político no 
centro da preocupação filosó
fica. Refletindo as caracterís
ticas do período helenístico, 
sua filosofia era de índole 
individual e subjetiva. Pro
curava escapar às pressões do 
meio ambiente, para o que 
idealizou fundar uma cidade, 
Platonópolis, onde se insta
laria com seus discípulos; 
seria uma espécie de claustro 
pagão, refúgio dos filósofos.

Plutarco
Escritor grego (Queronéia, 
Beócia, 50 — id., c. 125). 
Era filho de Aristóbulo, bió
grafo e filósofo acadêmico. 
Educou-se em sua cidade na

tal e aos vinte anos foi para 
Atenas a fim de estudar re
tórica. e ciências, tendo a se
guir realizado viagens, talvez 
a negócios. Visitou o Egito e, 
por diversas vezes, foi a Ro
ma, onde ensinou filosofia e 
retórica em grego. Percorreu 
uma parte da Itália e depois 
regressou a Queronéia, onde 
passou o resto de sua vida. 
Iniciou na filosofia sua mu
lher, Timoxena, e seus fi
lhos. Viveu num círculo de 
pessoas instruídas e amáveis, 
ocupando eventualmente car
gos oficiais e integrando o 
colégio sacerdotal de Delfos» 
Escreveu obra extensa, da 
qual grande parte se perdeu 
ou está mutilada; por outro 
lado, muitos trabalhos apó
crifos foram apresentados 
como seus. No conjunto das 
obras reconhecidamente au
tênticas, distinguem-se dois 
grupos: “Bioi Parálleloi” 
(“Vidas Paralelas”) e “Ethi- 
ká” (“Obras Morais”). A 
primeira contribuiu na Anti
guidade para dar-lhe imensa 
popularidade, evidenciando 
um historiador engenhoso e 
um moralista sincero. “Vidas 
Paralelas” apresenta biogra
fias de 23 gregos e 23 roma
nos, comparando-os. É atra
vés dessas biografias que se 
perpetuaram figuras como 
Demóstenes, Temístocles, Pé- 
ricles, Coriolano, Sila, etc. 
Sua intenção era propagar o 
respeito mútuo entre gregos 
e romanos. As “Obras Mo
rais” consistem na reunião 
de trabalhos independentes, 
relativos a temas muito va
riados, redigidos com clareza 
e inteligência. Dos autores da 
Antiguidade, Plutarco foi o 
que gozou de maior popula
ridade na Renascença.

Poe (Edgar Allan)
V. Poe, Enciclopédia Abril 
(vol. IX).

Poggendorff (Johann 
Christian)

Físiico alemão (Hamburgo, 
1796  _  Berlim, 1877). Estu
dou farmácia, mas aprofun
dou-se em física. A partir 
de 1834, lecionou esta maté
ria na Universidade de Ber
lim. Em 1821, publicou uma 
memória sobre o magnetis
mo e, em 1827, imaginou um 
dispositivo em espelho para 
permitir o cálculo das baixas 
rotações. Em 1842, inventou 
a pilha elétrica de bicromato 
e criou o método de oposi- 
ções para a medição das for
ças eletromotrizes. A partir 
de 1829, dirigiu os “Anna- 
len der Physik und Chemie” 
(“Anais de Física e Quími
ca”, conhecidos como “Anais 
de Poggendorff”). É autor

do método destinado à medi
ção extremamente sensível 
de pequenos ângulos (empre
gado em galvanômetros, 
magnetômetros, balanças de 
precisão, etc.).

Poincaré (Jules Henri)
Matemático francês (Nancy,
1854 — Paris, 1912). Estudou 
na Escola Politécnica (1873), 
diplomando-se em engenharia. 
Estudou também na Escola 
de Minas. Em 1878, apresen
tou à Academia de Ciências 
seu primeiro comunicado, 
que tinha como tema sua te
se de doutoramento em ci
ências matemáticas, defendi
da em 1879. Nomeado para 
ministrar o curso de análise 
matemática na Faculdade de 
Ciências de Caen (1879), 
abandonou a carreira de en
genheiro, tornando-se depois 
mestre conferencista na Sor- 
bonne (1881). Foi, sucessiva
mente, titular das cadeiras de 
mecânica física e experimen
tal (1885), de física matemá
tica, de cálculo das probabi
lidades (1886) e, por fim, de 
mecânica celeste. Além disso, 
no período de 1883 a 1897, 
foi repetidor do curso de aná
lise na Escola Politécnica. 
Em 1887, foi admitido na 
Academia de Ciências e em 
1908 tornou-se membro da 
Academia Francesa. Em 1910 
foi nomeado inspetor geral 
das minas. Juntamente com 
seu amigo Paul Appell, ga
nhou o prêmio oferecido pelo 
rei da Suécia, Oscar II, pela 
resolução do chamado “pro
blema dos três corpos”, até 
então tido como insolúvel. 
Pela maneira notável com 
que aplicou a análise à me
cânica racional, à física e à 
astronomia, trouxe a essas 
ciências progressos conside
ráveis. Deixou vasta obra, 
destacando-se “La Science et 
1’Hypothèse” (1902), “La Va- 
leur de la Science” (1906), 
“Science et Méthode” (1909), 
todos consagrados à filosofia 
das ciências, e onde demons
trava grande domínio da lín
gua francesa, o que tornou 
extremamente populares suas 
obras, mesmo entre leigos. 
Afora isso, publicou mais de
1 500 memórias, onde, inclu
sive, apresenta soluções para 
problemas que não haviam 
sido nem mesmo imaginados 
antes deíe. Uma de suas 
maiores glórias foi a desco
berta de uma importante 
classe de funções analíticas 
análogas às funções elípticas, 
mas que permitem integrar 
diversas equações diferen
ciais lineares e coeficientes 
algébricos. Denominou-as de 
“Fuchsianas”, em homena
gem ao matemático alemão 
Lazarus Fuchs.



Poincaré (Raymond)

Político francês (Bar-le-Duc, 
1860 — Paris, 1934). Filho 
de um engenheiro, desde ce
do demonstrou pendores in
telectuais. Em 1882, iniciou 
sua carreira de advogado, 
depois de um ano de serviço 
militar na infantaria. Passou 
a dedicar-se também ao jor
nalismo e entrou para a po
lítica, sendo eleito deputado 
por Meuse em 1887. Gran- 
geou fama de especialista em 
questões de direito e de fi
nanças. Ministro da Educa
ção em 1893, deixou essa 
pasta no ano seguinte para 
ocupar a das Finanças, re
tornando à da Educação em
1895. Durante sua gestão, 
efetivou-se a reforma do en
sino superior ‘francês. Ao dei
xar o Ministério, foi eleito 
vice-presidente da Câmara. 
Embora adversário dos radi
cais, quando mais se acirra
vam os ânimos em torno do 
caso Dreyfus declarou-se 
convencido da inocência do 
suposto traidor. Em 1903 foi 
eleito senador e em 1906 
voltou a ser o titular das 
Finanças. No mesmo ano, 
contudo, afastou-se do oargo, 
desgostoso com a atuação 
do primeiro-ministro Clemen- 
ceau. Em janeiro de 1912, o 
próprio Poincaré foi nomea
do “premier”, na onda de 
patriotismo que já opunha 
França e Alemanha. Acumu
lou também a pasta das Re
lações Exteriores, procuran
do fortalacer as alianças de 
seu país com a Rússia e 
com a Inglaterra. Apesar da 
oposição de Clemenceau e da 
esquerda, Poincaré foi eleito 
presidente em 1913. No exer
cício do cargo, apoiou a lei 
que aumentava o tempo de 
serviço militar obrigatório 
de dois para três anos. Com 
a declaração de guerra con
tra a França lançada pela 
Alemanha em 3 de agosto 
de 1914, Poincaré preconizou 
a “union sacrée” de todos os 
franceses contra o inimigo. 
No decorrer de todo o con
flito, não exorbitou de seus

poderes constitucionais e em 
novembro de 1917 empossou 
Clemenceau no cargo de 
primeiro-ministro, & despeito 
dos vigorosos ataques que 
este vinha lhe fazendo. Ter
minando seu mandato presi
dencial em 1920, Poincaré 
voltou ao Senado, defenden
do a necessidade de obrigar 
a Alemanha a cumprir os 
termos do Tratado de Versa
lhes. De volta aos cargos de 
primeiro-ministro e de chan
celer em janeiro de 1922, não 
aceitou os termos do com
promisso sugerido pela In
glaterra e exigiu o cumpri
mento integral das obriga
ções impostas à Alemanha. 
Para tanto, ordenou a ocupa
ção do vale do Ruhr por 
tropas francesas. Com a vi
tória da união das esquerdas 
(“cartel des gaúches”) no 
parlamento, em 1924, Poin
caré renunciou. Com a crise 
econômica de 1926, entretan
to, voltou ao poder, forman
do um Gabinete de coalizão 
e ocupando ele mesmo a pas
ta das Finanças, tendo con
seguido efetivamente estabi
lizar o franco. Renunciando 
ao cargo em 1928, retorna
ria a ele ainda no mesmo 
ano, ficando até 1929. Mal 
de saúde, restringiu suas ati
vidades às memórias, que 
foram publicadas em dez 
volumes, sob o título “Au 
Service de la France”.

Poisson (Simeon Denis)

Matemático francês (Pithi- 
viers, Loiret, 1781 — Paris,
1840). Iniciou o curso de 
medicina, mas logo desistiu 
e matriculou-se na Escola 
Politécnica, onde se aprofun
dou nos estudos de Laplace 
e Lagrange. Foi nomeado 
professor assistente da Esco
la Politécnica em 1802 e ca
tedrático em 1806. Em 1808, 
passou a trabalhar como as
trônomo do Bureau das Lon
gitudes; ao ser criada a 
Faculdade de Ciências, foi 
professor da cadeira de me
cânica pura. Seus trabalhos 
mais importantes dizem res
peito às aplicações da mate
mática à física, em particular 
à eletrostática e ao magne
tismo. No campo da mate
mática pura, distiniguiu-se 
pela série de memórias rela
tivas às integrais definidas e 
à discussão das séries de
F.ourier, as quais abriram ca
minho para as pesquisas 
clássicas de Dirichlet e Rie- 
mann sobre o mesmo tema. 
São também da maior im
portância seus estudos sobre 
probabilidades, tendo formu
lado a integral e a lei de 
distribuição que levam seu 
nome.

Políbio

Historiador grego (Megalópo- 
lis, c. de 200 a. C. — ?, c. 
de 125 a. C.). Era filho de 
Licortas, estrategista da Li
ga Aqueana e desempenhou 
diversas tarefas a ela confia
das. Em 183, viajou de Mi- 
cenas a Megalópolis levando 
as cinzas de Filopomeu, ami
go de Licortas e, da mesma 
forma que ele, membro do 
partido dos moderados, que 
buscava um equilíbrio entre 
os revolucionários patrio
tas e os oligarcas favorá
veis a Roma. Participou de 
uma embaixada no Egito 
(181), mas esta foi fechada 
com a morte de Ptolomeu V. 
Políbio foi um dos mil re
féns que a Liga, após a der
rota de Perseu, teve de 
entregar aos romanos. Resi
dindo em Roma, integrou o 
círculo de Cipião Emiliano, 
onde predominava a influên
cia estóica. Por essa época, 
iniciou sua obra histórica, 
facilitada pelas diversas via
gens que fez à Espanha, à 
Gália e à África, acompa
nhando as campanhas de Ci
pião Emiliano: esteve presen
te aos sítios de Cartago (146) 
e de Numância (133). Após 
a destruição de Corinto (146), 
foi encarregado por Roma 
de estabelecer as bases da 
futura província da Acaia, o 
que empreendeu sem rebai
xar demasiado seus compa
triotas. A história, para ele, 
tinha uma função didática, 
servindo para que se evitas
se repetir os erros do passa
do. A ciência de Políbio era 
uma história pragmática, 
preocupada com os fatos po
líticos e militares. Na parte 
de sua obra que sobreviveu, 
fica patente a noção geral 
que possuía dos acontecimen
tos de que fora testemunha, 
em especial no que se refere 
à unificação do mundo me
diterrâneo sob a dominação 
romana. Empenhou-se em 
explicar como Roma conse
guiu, em menos de cinqüenta 
anos, conquistar praticamente 
todo o mundo conhecido na 
época. Na interpretação cau
sal dos fatos, que empreen
deu de forma mais ou menos 
mecânica, foi um dos primei
ros historiadores a excluir a 
ação divina; embora muitas 
vezes tenha introduzido a 
Fortuna (“Tique”) em suas 
explicações, isto pode resul
tar apenas do uso descuidado 
da linguagem corrente de seu 
tempo, onde Tique aparecia 
como uma deusa. Para Polí
bio, a função do historiador 
consistia em estudar e con
jugar os documentos, fami
liarizar-se com as caracterís
ticas geográficas dos locais

Plotino
Políbio



estudados e adquirir expe
riência política. Sob a in
fluência estóica, formulou 
uma teoria “cíclica” (“ana- 
kuklôsis”) da evolução das 
formas políticas, segundo a 
qual monarquia, aristocracia 
e democracia sucedem-se 
inevitavelmente, pois o tem
po as corrompe.

Policleto
Escultor grego (segunda me
tade do século V a. C.). Per
tenceu ao grupo de Argos e 
executou em bronze a maior 
parte de suas obras-primas. 
Procurou seguir em sua arte 
os resultados de observações 
naturais, baseadas na aritmé
tica. Suas teorias, baseadas 
num sistema de proporções 
fixas entre as partes do corpo 
humano, tiveram considerá
vel influência no desenvolvi
mento da estatuária grega. 
Sua “Amazona” de Éfeso foi 
considerada (por comentaris
tas gregos posteriores) supe
rior à obra sobre o mesmo 
tema feita por Fídias, seu 
contemporâneo. A “Hera” 
de tamanho gigantesco que 
esculpiu em ouro e mármore 
para um templo próximo a 
Argos era tida como com
parável ao “Zeus” de Fídias.

Polignoto
Pintor grego (ilha de Tassos, 
? — Atenas, século V a. C.). 
Discípulo de seu pai, Aglao- 
fon, o Velho, foi o primeiro 
grego a fazer de sua pintura 
uma arte independente, liber
tando-a da posição de mero 
complemento da arquitetura. 
Executou vastas decorações 
murais em Atenas, Delfos e 
outras cidades gregas, algu
mas das quais descritas por 
Pausânias e Plínio. Retrata
vam cenas heróicas e mito
lógicas, para ornamentar 
templos e pórticos. Segundo 
Plínio, Polignoto foi o pri
meiro pintor a dar movimen
to e graça às figuras, ves
tindo as mulheres com túni
cas elegantes onde buscava 
às vezes efeitos de transpa
rência, e, sobretudo, carac
terizando os rostos com ex
pressões até então desconhe
cidas. Aristóteles classifica-o 
na pintura em posição igual 
à que Homero ocupava na 
poesia. Pausânias descreveu 
em pormenores as cenas da 
Ilíada e da Odisséia que Po
lignoto pintou no templo de 
Apoio, em Delfos. Foi o 
criador da pintura histórica 
e podem-se encontrar refle
xos de sua arte nos vasos 
pintados por integrantes de 
sua escola, especialmente o 
grande vaso com duas asas 
(cratera) onde se vê o mas
sacre dos filhos de Níobe

(Museu do Louvre). Entre 
seus discípulos destacam-se: 
Micon, Panainos, irmão de 
Fídias, e o próprio Fídias.

Poliziano 
(Angelo Ambrogini)

Poeta e humanista italiano 
(Montepulciano, Toscansa, 
1454 — Florença, 1494). 
Após o assassínio de seu pai, 
o advogado Benedetto Am
brogini (1464), passou a viver 
na pobreza com a mãe e 
quatro irmãos, sendo enviado 
a Florença, cinco anos mais 
tarde, para viver em casa de 
um primo. Em busca de um 
protetor, escreveu epigramas 
em latim louvando diversos 
florentinos de projeção; des
sa maneira, chamou a aten
ção de Lourenço de Mediei, 
a quem dedicou os dois pri
meiros volumes de sua tradu
ção da Ilíada para o latim. 
Por volta de 1473, passou a 
viver em casa dos Mediei, 
sem função específica, estu
dando em sua biblioteca e 
freqüentando a universidade, 
onde foi aluno do filósofo 
Marsilio Ficino, cujo n e o 
platonismo o influenciou. Em 
1475, foi-lhe confiada a edu
cação do filho mais velho de 
Lourenço de Mediei, Piero, 
na época com três anos. Po
liziano tornou-se conhecido 
pela tradução em hexâmetros 
latinos dos livros II ao V 
da Ilíada (1470/75), compon
do entre 1473 e 1478 elegias, 
odes e epigramas em latim, 
tidos como os melhores exem
plos da poesia humanista. 
Sua maior obra dessa fase, 
contudo, é uma poesia em 
língua vernácula, em rima 
oitava, “Stanze per la Gios- 
tra dei Magnifico Giuliano 
de Mediei” (“Estrofes para 
o Torneio do Magnífico Ju- 
liano de Mediei”), elaborada 
entre 1475 e 1478. A obra 
narra o amor de Juliano por 
Simonetta Cattaneo, esposa 
de Marco Vespucci. Com a 
morte de Simonetta em 1476 
e a de Juliano dois anos de

pois, a obra ficou inacabada. 
Poliziano aliás presenciou a 
morte de Juliano pelos Pazzi 
e deixou um relato a respei
to, “Palatianae Coniurationis 
Commentarium” (“Comentá
rio da Conjura Palaciana”). 
Em virtude de um desenten
dimento com a mulher de 
Lourenço, Poliziano foi ex
pulso da casa dos Mediei em 
1479, dirigindo-se para o 
norte da Itália. Em Veneza, 
tornou-se amigo do humanis
ta Ermola, o Bárbaro. Em 
Mântua, achou novo prote
tor: o Cardeal Francesco 
Gonzaga. Em 1480, escreveu 
em língua vernácula a “Fa- 
vola d’Orfeo’\  que foi o pri
meiro drama profano em lín
gua vulgar de toda a Europa, 
e no mesmo ano conseguiu 
ser chamado pelos Mediei 
para encarregar-se de novo 
da educação de Piero. Passou 
simultaneamente a ocupar a 
cátedra de grego e latim da 
universidade local. Poliziano 
é tido, juntamente com Lou
renço de Mediei, como res
ponsável por boa parte da 
reavaliação da literatura em 
língua vernácula, difundindo 
textos em toscano na Itália 
meridional nos fins do sé
culo XV. Deixou várias obras, 
entre elas uma tradução 
para o latim do “Manual” 
de Epicteto (1479), “Detti 
Piacevoli” (“Ditos Espirituo
sos” — 1477/79), “Miscella- 
nea”, contendo cem notas 
sobre textos clássicos (livro 
que marcou sobremaneira a 
história da filologia clássica).

Pollaiuolo (Antonio)

Pintor e escultor italiano 
(Florença, c. 1430 — Roma, 
1498). Aprendeu a profissão 
de ourives com seu pai e, 
nesse setor, seu mais desta
cado trabalho é a base do 
relicário de prata de San 
Giovanni (1457/59), hoje na 
Opera dei Duomo, em Flo
rença. Entre os trabalhos que 
fundiu em bronze, destaca-se 
o pequeno grupo “Hércules 
e Anteu”, que pertenceu aos 
Mediei. Chamado para Roma 
(1484), executou, com o au
xílio de seu irmão Piero 
(1443-1496) os túmulos em 
bronze dos Papas Sixto IV 
e Inocêncio VIII. Neste últi
mo, representou o pontífice 
no trono, em atitude de bên
ção, iconografia que exerceu 
incisiva influência nos mo
numentos semelhantes poste
riores. Julga-se que haja 
aprendido pintura com seu 
irmão Piero, tendo ambos 
executado conjuntamente di
versos quadros, como o que 
está no altar da capela do 
cardeal de Portugal, em São 
Miniato, Florença, bem co-



mo o “Martírio de São Se
bastião” (Galeria Nacional, 
Londres). Sua obra evidencia 
preocupação com a figura 
humana em movimento, e 
acredita-se que haja sido um 
dos primeiros artistas a de
dicar-se ao estudo da anato
mia e da dissecação. Seus 
conhecimentos nessa área 
evidenciam-se em quadros co
mo “Hércules e a Hidra” e 
a “Batalha dos Nus”.

Pollock (Jackson)

V. Pollock, Enciclopédia 
Abril (vol. X)

Polo (Marco)

Viajante italiano (Veneza, ou 
Curzola, 1254 — Veneza, 
1324). Seu pai, Nicolò, e seu 
tio Matteo eram mercadores 
que, tendo-se aventurado pe
las rotas do Oriente, haviam 
sido recebidos na corte de 
Kublai Khan, grande impe
rador mongol de Catahi 
(China), homem de espírito 
aberto e curioso com relação 
à doutrina cristã. Ao em
preenderem nova viagem 
(1271) levaram consigo o 
jovem Marco e em 1275 vi
sitaram de novo a corte de 
Kublai. Marco Polo apren
deu o idioma mongol e foi 
encarregado pelo imperador 
de executar diversas missões 
em várias partes de seus do
mínios, o que lhe facultou 
grande conhecimento dos 
usos e costumes do povo e 
lhe possibilitou viajar pelo 
interior do país. Regressou 
afinal a Veneza em 1295 e, 
três anos depois, durante a 
guerra dessa República com 
a de Gênova, comandou um 
navio. Aprisionado, ditou o 
relato de suas viagens a um 
companheiro de infortúnio, 
Rusticheilo de Pisa, que as 
escreveu em francês (“lan
gue d’oil”). Libertado em 
1299, integrou o Grande 
Conselho de Veneza. Seu li
vro, chamado de várias for
mas diferentes, como “II

Milione”, “As Viagens de 
Marco Polo”, “O Livro de 
Marco Polo”, etc., descreve, 
de modo fascinante, embora 
nem sempre exato e verossí
mil, suas viagens pela Ásia, 
constituindo um dos precur
sores da moderna geografia.

Pombal (Sebastião José de 
Carvalho e Melo, 

marquês de)

V. Pombal, Enciclopédia 
Abril (vol. X)

Pompéia (Raul d^vilaj

Escritor brasileiro (Jacuecan- 
ga, arredores de Angra dos 
Reis, RJ, 1863 — Rio de 
Janeiro, GB, 1895). Ainda 
menino, mudou-se com a fa
mília para o Rio de Janeiro. 
Matriculado no Colégio Abí
lio, distinguiu-se como aluno 
estudioso, bom desenhista e 
caricaturista. Na época, redi
gia o jornalzinho “O Archo
te”. Prosseguiu seus estudos 
no Colégio Pedro II e publi
cou em 1880 seu primeiro 
romance, “Uma Tragédia no 
Amazonas”. Em 1881, ma- 
trioulou-se na Faculdade de 
Direito de São Paulo, parti
cipando das correntes de 
vanguarda, materialistas e 
positivistas, que visavam fun
damentalmente à abolição da 
escravatura e à República. 
Ligou-se a Luís Gama e par
ticipou intensamente das agi
tações estudantis. Paralela
mente, iniciou a publicação, 
no “Jornal do Comércio”, do 
Rio de Janeiro, dos poemas 
em prosa “Canções sem Me
tro”. Reprovado no terceiro 
ano da faouldade, terminou o 
curso em Recife. De volta ao 
Rio de Janeiro, iniciou-se no 
jornalismo profissional es
crevendo crônicas, folhetins, 
contos. Integrava as rodas 
boêmias e intelectuais, e, aos 
poucos, impôs-se como escri
tor. Em 1888, deu início à 
publicação de um folhetim 
na “Gazeta de Notícias” e 
no mesmo ano publicou o

romance “O Ateneu”, uma 
“crônica de saudades”, que 
lhe deu a consagração defini
tiva como escritor. Após a 
Lei Áurea e a proclamação 
da República, prosseguiu em 
suas atividades de jornalista 
político, engajando-se no 
grupo dos chamados “floria- 
nistas”. Entregou-se a um 
exaltado nativismo. Tendo 
pronunciado um inflamado 
discurso junto à tumba de 
Floriano Peixoto (1895), foi 
demitido dò cargo que ocupa
va na Biblioteca Nacional. 
Isso provocou-lhe um pro
fundo abatimento moral, o 
que contribuiu para levá-lo 
ao suicídio.

Pompeu Magno (Cneo)

General romano ( ? 106 — 
Pelúsio, 48 a. C.). Era filho 
de Cneo Pompeu Estrabão, a 
quem acompanhou em cam
panhas militares. Em 83 a. 
C., sabendo que Silas se pro
punha a desembarcar na 
Itália, sublevou três legiões 
em Piceno e, após derrotar 
o exército de Mário, uniu-se 
a ele. No ano seguinte der
rotou Enobarbo na África e 
subjugou a Numídia, o que 
lhe valeu a celebração de um 
triunfo em Roma. A seguir, 
derrotou Lépido, que mar
chava sobre a capital (77 a. 
C.), bem como seu aliado 
Marco Bruto. Entre 76 e 71 
a. C. foi governador da Es
panha, onde venceu Sertório, 
o último partidário de Má
rio. Regressou a Roma e, 
em 70 a. C., partilhou o 
Consulado com Crasso, em
bora não tivesse a idade le
gal para ocupar o posto. Em 
67 a. C. expulsou os piratas 
do Mediterrâneo e de suas 
costas, derrotou Mitrídates, 
rei do Ponto, Tigranes (da 
Armênia), Antíoco (da Síria) 
e Hercano (da Palestina). 
Recebido triunfalmente em 
Roma mais uma vez, formou 
no ano seguinte o primeiro 
triunvirato com César e 
Crasso. Em 59 a. C., casou- 
se com Júlia, filha de César, 
mas afastou-se gradualmente 
deste, até o rompimento de
finitivo em conseqüência da

Policleto —
Pompeu Magno, Cneo



morte de sua esposa (54 a. 
C.). Enquanto chefe do par
tido do Senado, foi eleito 
cônsul único (50 a. C.). 
Quando César, aspirando ao 
poder só para si, transpôs o 
Rubicão, recrutou um exér
cito no Oriente e estabele
ceu-se no Épiro. César deu- 
lhe combate e venceu-o na 
batalha de Farsália (48 a. C.). 
Refugiado no Egito, Pompeu 
foi assassinado, possivelmente 
por ordem de Ptolomeu.

Ponce de Léon (Juan)

Navegador e explorador es
panhol (Tierra de Campos, 
Palência, 1460?— Havana, 
1521). Foi educado na corte 
de Aragão como pajem do 
Príncipe Dom Fernando 
(depois Fernando V); lutou 
contra os mouros de Grana
da e acompanhou. Colombo 
em sua segunda viagem à 
América (1493). Em 1502, 
participou da expedição de 
Ovando à ilha Espanhola, de 
onde, em 1508, partiu em 
outra expedição capitaneada 
por aquele, com o fito de 
conquistar a ilha de Porto 
Rico (1509), da qual foi go
vernador de 1510 a 1512. 
Em 1513, partiu com três 
barcos em busca da suposta 
ilha de “Bimini”, situada a 
noroeste de Cuba, onde a 
lenda localizava uma prodi
giosa fonte da eterna juven
tude. Durante essa viagem, 
descobriu a terra a que de
nominou “Flórida”, em honra 
do dia da descoberta (Páscoa 
florida). Explorou as costas 
orientais e ocidentais da nova 
terra e voltou convencido de 
haver descoberto Uma ilha. 
No mesmo ano descobriu o 
canal das Bahamas e, em 
1514, recebeu permissão real 
para explorar e colonizar a 
Flórida, o que tentou sete 
anos mais tarde, sem êxito; 
após desembarcar em Char- 
lotte Harbor foi expulso pe
los índios, recebendo um 
ferimento que resultaria em 
sua morte.

Pontormo (Jacopo 
Carucci, dito Jacopo da)

Pintor italiano (Pontormo, 
perto de Empoli, 1494 — 
Florença, 1557). Filho do 
pintor Bartolomeo Carucci, 
transferiu-se para Florença, 
onde recebeu a influência de 
Leonardo da Vinci, de Piero 
di Cosimo e de Mariotto 
Albertinelli. Aos dezoito anos 
de idade passou a trabalhar 
com Andréa dei Sarto, vindo 
então a conhecer Giovanni 
Battista Rosso, o “Rosso 
Fiorentino”, com quem se 
associaria na fundação do 
maneirismo. A nova tendên

cia exprime-se já no altar da 
Igreja de San Michelle Vis- 
domini, em Florença (1518), 
num estilo muito peculiar ao 
próprio caráter de Jacopo, 
conforme se vê por seu diá
rio: arredio, de aguda sensi
bilidade, tomado de preocu
pação obsessiva por sua soli
dão, seu trabalho e sobretudo 
pelo funcionamento de seus 
intestinos. Profundamente re
ligioso, Pontormo concen- 
trou-se em temas sacros. Con
tudo, os Mediei encomenda
ram-lhe a decoração de sua 
vila em Poggio a Caiano 
(1521), sobre o tema de Po- 
mone e Vertumne. Em se
guida (1522/25), pintou uma 
“Paixão” em Certosa, perto 
de Florença, com afrescos 
onde se nota a influência de 
Dürer, então muito difundido 
na Itália. Na exeoução dessa 
obra, Pontormo contou com 
a colaboração de Angelo 
Bronzino, que era mais ou 
menos seu filho adotivo. A 
obra mais representativa da 
maturidade de Pontormo é a 
“Descida da Cruz” (1525), 
pintada para o altar da ca
pela de Santa Felicità, em 
Florença. Na mesma capela 
há afrescos de Pontormo e 
de Bronzino. A partir daí e 
mais ainda de 1530 em dian
te, é patente a influência de 
Michelangelo na pintura de 
Pontormo (“Martírio dos 
Quarenta Santos”). Foi tam
bém um desenhista extraor
dinário e excelente retratista 
(“Cosme de Medieis”).

Pope (Alexander)

Poeta e ensaísta inglês (Lon
dres, 1688 ,— Twickenham, 
1744). Não pôde 'freqüentar 
as escolas oficiais por ser 
católico. Mesmo assim, dedi
cou-se muito aos estudos: aos 
doze anos aprendeu pratica
mente sozinho o grego e o 
latim; aos quinze, estudou 
francês e italiano, com pro
fessores de Londres. Atribuía 
seu físico delicado ao exces
so de dedicação aos estudos. 
Com a espinha encurvada e 
o crescimento prejudicado 
por uma doença infecciosa

somente atingiu a altura de 
1,35 metro. Teve como ami
gos personalidades do porte 
de Jonathan Swift. Adotando 
uma perspectiva neoclássica 
da literatura, defendeu-a em 
“An Essay on Criticism” 
(“Um Ensaio sobre a Críti
ca”, 1711). Em 1712, publi
cou um poema satírico, 
“The Rape of the Lock” (“O 
Roubo da Madeixa”), consi
derado sua obra-prima, em 
que ridiculariza os costumes 
da corte inglesa. Seu espírito 
satírico voltaria a revelar-se 
em “Dunciada, an Heroic 
Poem in Three Books” 
(“Dunciada, um Poema He
róico em Três Livros”, 
1728), onde Pope propõe os 
nomes de seus inimigos para 
ocuparem os tronos vagos 
da torpeza, do aborrecimento 
e da estupidez. Influenciado 
por Leibniz, realizou incur
sões no domínio da filosofia, 
mas sem abandonar sua arte. 
Disso resultou o poema di
dático “Essay on Man” 
(“Ensaio sobre o Homem”, 
1733/34), no qual expôs sua 
concepção otimista da recon
ciliação dos males do mundo 
com a crença em um Deus 
justo e misericordioso. Tam
bém foi profundo conhecedor 
da cultura clássica, confor
me revelam as traduções que 
fez de Homero (“Ilíada”, 
1715/20 e “Odisséia”, 1725/ 
26). Além disso, foi responsá
vel pela reabilitação de Sha- 
kèspeare, organizando, em
1725, uma edição das obras 
desse dramaturgo. De sua 
vasta bibliografia, destaca-se 
também o poema descritivo 
“Windsor Forest” (“A Flo
resta de Windsor”, 1713), no 
qual o autor revela o lado 
lírico de seu estilo. Apesar 
de ter sido bastante popular 
em sua época, recebeu, no 
auge do Romantismo, críticas 
severas. Atualmente, seu valor 
foi mais uma vez reconhecido.

Portinari (Cândido)

V. Portinari, Enciclopédia 
Abril (vol. X).



Porto Alegre (Manuel 
de Araújo)

Poeta, pintor e teatrólogo 
brasileiro (São José do Rio 
Pardo, RS, 1806 — Lisboa, 
1879). Fez seus primeiros es
tudos em Porto Alegre, onde 
viveu até 1826; nesse ano 
transferiu-se para o Rio de 
Janeiro, ingressando no curso 
de pintura ministrado por 
Jean-Baptiste Debret na Aca
demia Imperial de Belas- 
Artes. Em seguida, freqüen
tou as classes de arquitetura 
e escultura. Em 1829 e 1830, 
participou das duas primeiras 
exposições de trabalhos rea
lizados por professores e alu
nos da Academia. Em 1831, 
viajou para a Europa em 
companhia de Debret e, em 
Paris, aperfeiçoou-se em pin
tura com o Barão Jean-An- 
toine Gros. Na Itália (1834), 
estudou arqueologia e redigiu 
alguns ensaios, entre os quais: 
“Idéias sobre a Música” e 
“A Voz da Natureza”. Re
gressando a Paris, escreveu 
uma memória sobre a arte 
antiga e moderna e remeteu 
ao Brasil um relatório a res
peito de uma grande exposi
ção realizada no Louvre, em 
1836. No ano seguinte, vol
tou ao Brasil. As caricaturas 
contra o jornalista e escritor 
conservador Justiniano José 
da Rocha, surgidas nessa 
época no Rio de Janeiro, são 
atribuídas a ele. Posterior
mente, recebeu o título de 
“primeiro caricaturista brasi
leiro”, sendo o fundador do 
primeiro periódico ilustrado 
com caricaturas — “A Lan
terna Mágica” (um “periódi
co plástico-filosófico”) —, 
lançado em 1844/45, com a 
colaboração de seu discípulo 
Rafael Mendes de Carvalho. 
Ainda em 1837, fundou o 
Conservatório Dramático e a 
Academia de ópera Lírica, 
sendo nomeado professor da 
cadeira de pintura histórica 
imperial de belas-artes e 
membro do Instituto Histó
rico e Geográfico Brasileiro. 
Nessa época, escreveu poe
mas, peças teatrais e crítica 
de arte (da qual foi o pre
cursor, no Brasil). Encarre
gado de dirigir os trabalhos 
de ornamentação para a co
roação de Dom Pedro II, 
criou também os figurinos 
das vestes do imperador. De
pois foi nomeado pintor da 
Imperial Câmara e recebeu 
condecorações das ordens 
imperiais de Cristo e da Ro
sa. De 1863 a 1857 dirigiu 
a Academia Imperial de 
Belas-Artes, determinando a 
reforma de seus estatutos, 
ampliando os currículos e 
atualizando o ensino artísti
co. Reorganizou também a

biblioteca e a pinacoteca da 
Academia. Exonerou-se em 
1857. Dentre suas pinturas, 
destacam-se: “Grota”; “Re
trato de Debret”; “Coroação 
de Dom Pedro II”; etc. Para 
o teatro, escreveu várias pe
ças, entre elas, as comédias: 
“Os Judas”; “Os Lobiso
mens; “O Sapateiro”; “Poli- 
tição”; “A Estátua Amazô
nica”; os dramas: “A Escra
va”; “Angélica e Firmino”; 
“O Prestígio da Lei” ; “Os 
Voluntários da Pátria”; “O 
Rei dos Mendigos” ; e a tra
gédia “Os Toltecas”, cujo 
manuscrito desapareceu. É 
também autor de uma ópera 
lírica, “A Noite de São 
João”. Realizou ainda o es
tudo “História Econômica 
do Brasil”. É considerado 
precursor do movimento ro
mântico brasileiro, juntamen
te com Gonçalves de Maga
lhães, com quem fundou em 
Paris (1836) a revista “ Ni
terói”, um dos principais ór
gãos de divulgação do Ro
mantismo no Brasil. Sua obra 
literária de maior destaque 
é o poema épico “Colombo” 
(1866), dividido em quarenta 
cantos e contendo mais de 
20 000 versos. Outros poe
mas seus publicados: “A Voz 
da Natureza” (1836); “O 
Caçador” (1843); “O Voa
dor” (1844); “O Corcovado” 
(1847); e uma pequena cole
tânea de versos: “Brasilianas” 
(1863). Foi também diploma
ta, ocupando o cargo de 
cônsui brasileiro na Prússia 
(1859) e em Portugal. Em 
1874, recebeu o título de 
barão de Santo Ângelo.

Porto (Sérgio)

V. Porto, Sérgio, Enciclopé
dia Abril (vol. X)

Portugal (Tomás Antônio 
de Vila-Nova)

Magistrado e político portu
guês (Lisboa, 1755 — id., 
1839). Estudou direito na 
Universidade de Coimbra. 
Formado, dedicou-se por al
gum tempo ao magistério. 
Transferindo-se para o Bra

sil, em 1808, tornou-se de
sembargador do Paço do Rio 
de Janeiro. Quando Dom 
João VI fez a reforma do 
Ministério após o falecimen
to do conde da Barca, foi 
nomeado ministro dos Negó
cios do Reino e da Justiça. 
Entre 1817 e 1820, ocupou 
interinamente a pasta dos 
Negócios Estrangeiros e da 
Guerra. Durante seu exercí
cio nesse Ministério, seria 
assinada uma convenção com 
a Banda Oriental sobre pro
blemas de fronteiras. No go
verno, sempre demonstrou 
suas tendências absolutistas e 
combateu energicamente as 
sociedades secretas, sobretudo 
a maçonaria. Essa posição 
tornou-se mais explícita com 
a eclosão da Revolução do 
Porto (1820), em Portugal: 
opôs-se às leis liberais e de
fendeu o emprego da violên
cia para esmagar o movimen
to. Em 1821, diante da par
tida de Dom João VI para 
Portugal, abandonou o go
verno no Brasil e regressou 
a seu país.

Post (Franz)
Pintor holandês (Leide, 1612
— id., 1680). Provavelmente, 
iniciou-se em trabalhos artís
ticos no “atelier” do pai, 
que era um respeitoso pintor 
de vitrais. Através de seu 
irmão, Pieter Post, arquiteto 
particular de Maurício de 
Nassau, entrou a serviço do 
conde e, em 1636, foi com 
sua comitiva para o Brasil, 
desembarcando em Pernam
buco no ano seguinte. Du
rante sua estada no Brasil, 
realizou várias viagens, sem
pre pintando as paisagens 
das regiões visitadas. Em 
1644, regressou à sua cidade 
natal, onde continuou a car
reira de pintor. Seus 32 de
senhos de paisagens brasilei
ras e africanas foram reuni
dos no álbum “Archetipae 
Delineationes Brasiliae Regio- 
num” (“Delineações Arquetí- 
picas das Regiões do Bra
sil”). Além dessa obra, rea
lizou várias telas e desenhos: 
“Ilha de Itamaracá”, pintada 
logo após sua chegada ao 
Brasil; “Paisagem das Vizi
nhanças de Pernambuco” 
(1669); “Conde Nassau” ; 
“Paisagem de Olinda”; “Pai
sagem da Paraíba”; “Enge
nho de Açúcar” ; “Cachoeira 
de Paulo Afonso” ; etc. Liga
do à escola realista, Post 
pintava o que via, revelando 
um agudo senso de observa
ção; toda a natureza era po
voada pela fauna exótica. 
No entanto, seu maior mérito 
foi o de ter registrado as 
paisagens brasileiras pela 
primeira vez, de modo sis
temático e artístico.

Ponce de Léon, Juan —  
Post, Franz



Poulenc (Francis)

Compositor francês (Paris,
1899 — id., 1963). Iniciou-se 
na música quando ainda era 
estudante (de filosofia e le
tras). Aproveitando as horas 
vagas, freqüentou o curso de 
piano do concertista espanhol 
Ricardo Vines, ao njesmo 
tempo que estudava os rudi
mentos da composição, me
diante a leitura de pequenos 
manuais de harmonia e de 
contraponto. No início de
1918, foi convocado para o 
serviço militar, o que o obri
gou a suspender seus estudos. 
Não obstante, sua carreira de 
compositor já se iniciara, re
velando originalidade, apesar 
das deficiências técnicas. 
Dessa época são as obras 
“Rhapsodie Nègre” (1917), 
para piano, quarteto de cor
da, flauta, clarineta e co
ro; “Mouvements Perpetueis” 
(1918), para piano; e duas 
sonatas para dois pianos e 
duas clarinetas. Assumindo 
uma posição anti-romântica e 
antiimpressionista (principal
mente contra as teorias de 
Debussy), Poulenc levou ao 
extremo a proposição de eli
minar da música todo o sen
timento romântico ou delica
deza poética. Dedicou-se, 
assim, ao cultivo do vulgar 
e do burlesco. Utilizava o 
circo e a feira, sistematica
mente, como motivo, intro
duzindo em suas composições 
instrumentos prescritos pela 
música erudita como o trom
bone, o bumbo e o triângu
lo. Em suas orquestrações 
encontram-se formas utiliza
das nas orquestras dos salões 
de dança e dos teatros de 
variedades. Sua tentativa de 
aproximar-se do popular le
vou-o a preferir músicas can
tadas: “Le Bestiaire”, sobre 
poemas de Apollinaire (1919); 
“Sept Chansons” (1936), so
bre os textos de Éluard; 
“Figure Humaine” (1943), 
divulgada clandestinamente 
durante a ocupação nazista; 
e “Un Soir de Neige” (“Uma

Noite de Neve”, 1944), so
bre poemas de Éluard; dois 
cadernos de “Chansons Fran
çaises” (1945); “Le Bal Mas
qué” (“O Baile de Másca
ras”, 1932); etc. Nesse sen
tido, reabilitou a ópera-bufa, 
compondo “Le Gendarme 
Incompris” (“O Policial In 
compreendido”, 1920). Com
pôs também músicas religio
sas: “Messe” (“Missa”, 1937); 
“Quatre Motets pour un 
Temps de Pénitence” (“Qua
tro Motetos para um Tempo 
de Penitência”, 1938); “Sta- 
bat Mater” (1951). Além 
disso, deixou três composi
ções para balé: “Les Biches” 
(“As Corças”, 1924); “Au
bade” (“Serenata Matutina”, 
1929); e “Les Animaux Mo
dèles”. Entre suas várias 
obras instrumentais estão 
seis peças para piano; sona
tas para violino e piano; trios 
para instrumentos de sopro; 
concertos para um e dois 
pianos, para cravo e para 
órgão, etc.

Pound (Ezra)

V. Pound, Enciclopédia Abril 
(vol. X)

Pourbus (Família)

Pintores flamengos. Pieter 
(Gouda, c. 1523 — Bruges, 
1584), genro e discípulo de 
Lancelot Blondeel, após rea
lizar viagens pela Itália, foi 
admitido em dois grêmios 
de Bruges: o de São Lucas 
(1543) e o de São Jorge (no 
ano seguinte). Além de re
tratista e pintor de retábu
los, foi cartógrafo, geôme- 
tra e engenheiro. Realizou 
assim, em 1564, uma grande 
tela representando todo o 
território sujeito a Bruges. 
Trabalhou várias vezes para 
o magistrado de Bruges, tra
çando mapas, planejando e 
dirigindo instalações públicas 
e projetando fortificações. 
Foi o responsável pela intro
dução do estilo italiano na 
arte flamenga. Exemplo dis
so é a tela “Juízo Final”

(1551), inspirada diretamente 
na obra de Michelangelo. 
Dos retratos que realizou 
destacam-se o de Adrienne 
Van Buck (1551), o de Jan 
Fernaguut (1551) e o de 
Jacques Van der Gheenste 
(1583). Pintou também vários 
motivos religiosos: “Paixão” ; 
“Anunciação”; etc. Frans I, 
dito o Velho (Bruges, 1545
— Antuérpia, 1581). Foi dis
cípulo de seu pai, Pieter, até 
1562, quando se instalou em 
Antuérpia onde completaria 
os estudos artísticos sob a 
orientação de Frans Floris. 
Em 1569, foi admitido (como 
mestre) no grêmio de São 
Lucas e no grêmio dos pin
tores de Bruges. Destacou-se 
principalmente como retratis
ta e nas obras religiosas: 
“Auto-Retrato” (1570); “São 
Mateus Escrevendo o Evan
gelho” (1573); “Retrato de 
Homens” (1575); “Martírio 
de Santo André”; “Maurício 
de Nassau”; “Ressurreição 
de Lázaro”; etc. Em suas 
obras manifesta-se a influ
ência que recebeu de Floris. 
Frans, o Jovem (Antuérpia, 
1569 — Paris, 1622). Era 
filho de Frans I, e trabalhou, 
em 1589, na restauração de 
uma peça do altar da Igreja 
de Nossa Senhora, em Bru
ges. Em 1591 foi admitido 
como mestre no grêmio de 
São Lucas de Antuérpia. En
tre 1596 e 1600, trabalhou 
para o Arquiduque Alberto 
da Áustria e a Infanta Isa
bel, regentes dos Países Bai
xos. Em seguida, transferiu- 
se para Mântua, onde traba
lhou como pintor da corte 
dos Gonzaga. Em 1609, cha
mado a Paris, tornou-se pin
tor da corte de Maria de 
Mediei. Foi principalmente 
retratista, fixando a imagem 
de algumas figuras célebres: 
Maria de Mediei (1609), 
Henrique IV (1610), Leonor 
de Mântua, etc. Realizou tam
bém algumas pinturas reli
giosas: “A Última Ceia” 
(1618); “São Francisco Rece
bendo as Chagas” ; etc.

Poussin (Nicolas)
V. Poussin, Enciclopédia 
Abril (vol. X)

Poynting (John Henry)

Físico inglês (Monton, perto 
de Manchester, 1852 — Bir- 
mingham, 1914). Estudou no 
Owens College, em Manches
ter e no Trinity College, em 
Cambridge. Formado, tornou- 
se monitor de física do 
Owens College. Em 1878, 
voltou a Cambridge, onde foi 
eleito membro do corpo do
cente do Trinity College. 
Dois anos depois, obteve a 
cátedra de física do Mason



College, posto que conservou 
até morrer. Dirigiu seus es
tudos para a gravidade e a 
energia. Durante doze anos, 
realizou experiências na ten
tativa de determinar a cons
tante gravitacional e a den
sidade média da Terra. Para 
isso, empregou as técnicas 
da balança. Seus estudos so
bre a energia foram expostos 
em dois trabalhos: “On the 
Transfer of Energy in the 
Electromagnetic Field” (“So
bre a Transformação da 
Energia no Campo Eletro
magnético”, 1884;) e “On the 
Connection between Electric 
Currents and lhe Electric and 
Magnetic Indution in the 
Surrounding Field” (“Sòbre a 
Ligação entre as Correntes 
Elétricas e a Indução Mag
nética e Elétrica no Campo 
Circunstante”, 1888). No pri
meiro, demonstrou que o 
fluxo da energia sobre um 
ponto poderia ser expresso 
em uma fórmula simples em 
termos de traços elétricos e 
magnéticos incidindo sòbre 
èsse mesmo ponto. Essa de
monstração receberia o nome 
de “Teorema de Poynting” 
e a fórmula de expressão, 
“vetor de Poynting”. Deixou 
ainda trabalhos sóbre a ra
diação e a pressão da luz.

Prado (Eduardo Paulo da 
Silva)

Escritor e político brasileiro 
(São Paulo, SP, 1860 — id.,
1901). De tradicional famí
lia paulista formou-se pela 
Faculdade de Direito de São 
Paulo. Iniciou-se na carreira 
jornalística e literária, ao 
mesmo tempo que, como di
plomata, realizava várias via
gens pelo exterior. Foi dele
gado do Brasil em Nova 
York, Washington, Londres, 
Paris, Roma, Florença, Ber
lim e Madrid. Nessas viagens, 
entrou em contato com o 
grupo literário liderado por 
Eça de Queirós, Ramalho Or- 
tigão e Oliveira Martins, para 
o qual contribuiria com arti

gos na “Revista de Portugal”. 
Também colaborou para a 
edição de “Le Brésil en 
1889”, escrevendo sòbre a 
imigração e a arte. A pro
clamação da República bra
sileira levou-o à militância 
política. Monarquista convic
to, combateu ferrenhamente 
os republicanos através da 
imprensa. Escreveu para a 
“Revista de Portugal” (sob 
o pseudônimo de Frederico 
de S.) vários artigos contra 
o republicanismo, reunidos 
no livro “Faustos da Dita
dura Militar no Brasil” 
(1890). Em 1893, publicou “A 
Ilusão Americana”, manifes
tando sua oposição à política 
externa adotada pelo governo 
republicano e denunciando a 
expansão norte-americana — 
a obra foi apreendida. Per
seguido, Eduardo Prado exi
lou-se na Europa. A partir 
de 1895, tornou-se profunda
mente católico e realizou uma 
série de conferências sòbre 
José de Anchieta. Como li
terato, exerceu influência sò
bre seus contemporâneos, 
tendo sido um dos fundado
res da Academia Brasileira 
de Letras, da qual ocupou 
a cadeira número 40. Foi 
também membro do Instituto 
Histórico e Geográfico e di
retor do periódico “O Co
mércio de São Paulo”. Inspi
rou Eça de Queirós na cria
ção do personagem Jacintho, 
em “A Cidade e as Serras”. 
Deixou uma crônica, “Via
gens” (dois volumes, 1896 e
1902), e vários fragmentos 
que seriam reunidos postuma
mente em “Coletâneas” (qua
tro volumes, 1904/06).

Prandtauer (Jacob)

Arquiteto austríaco (Stanz, 
Tirol, 1660 — Sankt-Polten, 
1726). Dedicava, no início de 
sua carreira, admiração espe
cial às obras de J. M. Gumpp, 
de Innsbruk e de Zuccali. 
Posteriormente, passou a imi
tar os pormenores de Fischer 
von Erlach, seu contemporâ
neo, mas sempre dentro de 
uma perspectiva pessoal e 
inventiva. Dedicou-se exclu
sivamente à arquitetura reli
giosa e monástica. Assim, 
construiu vários mosteiros 
que eram verdadeiros palá
cios. Dentre eles, o mais fa
moso é a abadia de Melk, 
sua obra-prima e uma das 
mais representativas realiza
ções da arte barroca. A 
construção desta abadia, si
tuada num promontório, foi 
confiada a Prandtauer, em 
1701, pelo Abade Berthold 
Dietmyr, e foi concluída em
1726. Durante esse período, 
Prandtauer também trabalhou 
em outras obras, destacando-

se o edifício de entrada, a 
escadaria e o refeitório do 
Mosteiro de São Floriano, 
próximo a Linz; o Mosteiro 
de Herzogenburg, perto de 
Sankt-Polten; as Igrejas de 
Sonntagsberg (1706/17), de 
Rawelobach, de Christkindl 
(1708); etc. Contribuiu para 
a formação de uma geração 
de bons arquitetos, dentre os 
quais Joseph Munggenast, 
que concluiu a construção 
de vários de seus projetos.

Pratella (Francisco Balilla)

Compositor italiano (Lugo, 
1880 — Ravenna, 1955). For- 
mou-se em musica no Liceo 
Musicale, tendo sido aluno 
de Mascagni e de Cicognani. 
Tornou-se conhecido com o 
poema sinfônico “La Chiesa 
di Polenta” (1903), inspirado 
no poema homônimo de Car- 
ducci. Pertencendo à van
guarda italiana, lançou, em
1910, um livro sobre a mú
sica futurista. Sua abordagem 
dos problemas estéticos de 
bases totalmente revolucioná
rias para a música, provocou, 
entre os compositores italia
nos, uma série de controvér
sias. A difusão do Futurismo 
prosseguiu através da impren
sa, e, entre 1914 e 1917, a 
revista “Gli Avvenimenti”; 
(“Os Acontecimentos”) seria 
o principal porta-voz do mo
vimento. A atividade de Pra
tella compreendia praticamen
te todos os domínios da arte 
musical, a começar pela teo
ria. Escreveu várias óperas, 
algumas de grande sucesso: 
“II Regno Lontano” (“O Rei
no Distante”); “Lilia” (1905); 
“La Sina di Vargoun” (“A 
Sina de Vargoun”, 1909); 
“L’Aviatore Dro” (1920); 
“Donne Primaverili” (“Mu
lheres Primaveris”, 1923); 
etc. Suas obras mais impor
tantes foram escritas para 
orquestra: “Inno alia Vita” 
(“Hino à Vida”); “Romag- 
na”; e “La Guerra” ; um 
conjunto de cinco poemas 
sinfônicos e t̂rês danças. 
Também compôs obras para 
piano, violino, quarteto, trio, 
além de canções e músicas 
para teatro. Suas conferên
cias e principais escritos fo
ram coletados nas obras 
“Evoluzione delia Musica” e 
“Croniche e Critiche’.

Praxíteles

Escultor grego (?, c. 370 a. 
C. ?, c. 330 a. C.). Sabe-se 
de sua vida através da exal
tação de poetas da Antigui
dade a suas obras. Iniciou-se 
na escultura seguindo o pai, 
Cefisodote, também escultor. 
As crônicas antigas revelam 
que o pintor Nícias colabo-

Poulenc, Francis 
Praxíteles



rou com Praxíteles em algu
mas obras, dando-lhes a cor. 
Trabalhava quase exclusiva
mente com mármore, utili
zando, por vezes, o bronze. 
Do conjunto de suas estátuas
— sempre representando di
vindades —- só restaram có
pias romanas exceto um ori
ginal, a estátua de “Hermes 
Carregando o Menino Dio- 
nísio”, encontrada em Olím
pia. Dentre as cópias citam- 
se: “Sátiro em Repouso” ; 
“Vênus de Aries” ; “Apoio 
Sauróctono” ; e “Afrodite de 
Cnido” (considerada por Plí
nio a estátua mais bela do 
mundo). Com esta última, 
inauguraram-se, na arte gre
ga, as representações do nu 
feminino. Praxíteles inovou, 
sob vários aspectos, a arte 
de esculpir; suas modelações 
não seguiam nenhum arquéti
po: derivavam de observações 
diretas do corpo humano. 
Dedicava atenção especial ao 
acabamento da superfície das 
obras e substituiu a impo
nência e a grandiosidade, 
predominante na arte de sua 
época, pela leveza e gracio
sidade de movimentos. Foi 
o mais importante dos escul
tores gregos e o precursor 
do estilo helenístico.

Prazeres (Heitor dos)

Musico popular e pintor bra
sileiro (Rio de Janeiro, 1898
— id.; 1966). Aprendeu a to
car cavaquinho aos oito anos 
e chegou a escrever um mé
todo de aprendizado com 
dezesseis posições. Suas pri
meiras composições datam 
de 1912: “O Limoeiro, Li
mão” e “Adeus, ó Coió”. Em 
1927 entrou em sério atrito 
com Sinhô ao surgirem gra
vações de “Ora Vejam Só” 
e “Gosto que me Enrosco”, 
cuja autoria tanto ele como 
Sinhô reclamavam. Nessa 
ocasião, Sinhô compôs “Se
gura o Boi”, a que Heitor 
respondeu com “Olha Ele, 
Cuidado”. Dois anos mais 
tarde, novamente em atrito 
com Sinhô, Heitor compôs 
“O Rei dos meus Sambas”. 
É um dos criadores do movi
mento de escolas de samba. 
Em 1928 participou da fun
dação da Escola de Samba 
União do Estácio e, mais 
tarde, da fundação da Portela 
e da Estação Primeira de 
Mangueira. Ingressou no rá
dio em 1931. Suas principais 
composições: ‘‘Pierrô Apaixo
nado” (marchinha que com
pôs com Noel Rosa), “Can
ção do Jornaleiro” (que com
pôs para a Casa do Pequeno 
Jornaleiro), os sambas “Lá 
em Mangueira”, “Deixaste 
o meu Lar”, “Sou Eu que 
Dou as Ordens” e “Mulher de

Malandro” talvez sua obra- 
prima. Sua atividade como 
pintor iniciou-se em 1937. 
Autodidata, procurava retra
tar o povo, com o qual bus
cava se identificar. Seus te
mas preferidos eram o sam
ba, a macumba e o trabalho 
agrícola. É considerado um 
dos maiores representantes 
da escola primitiva brasileira. 
Participou da I Bienal de São 
Paulo, em 1951, onde foi 
premiado. Participou também 
da II e da VI Bienais (1953 
e 1961). Em 1966, com o 
pintor Rubem Valentim e o 
escultor Agnaldo dos Santos, 
representou o Brasil no I 
Festival Mundial de Artes 
Negras, em Dacar. Foi fun
cionário do Patrimônio His
tórico e Artístico Nacional 
do Ministério da Educação 
e Cultura.

Preobrazhensky (Evguêni 
Alekseevitch)

Político e economista russo 
(Orei, 1886 — Moscou, 
1937?). Membro da ala bol
chevique do Partido Social- 
Democrata russo; foi preso 
várias vezes pela polícia cza- 
rista. Depois da revolução
(1918), colaborou no periódi
co “Kommunist” e escreveu, 
de parceria com Nikolai Bu- 
kárin, “O ABC do Comunis
mo” (1919), que constituía 
um comentário ao primeiro 
programa dos bolcheviques 
no poder. Nesse livro, os au
tores defendiam a tese de que 
a revolução comunista só po
deria ser vitoriosa em escala 
mundial; assim, o êxito do 
nóvo regime na Rússia esta
ria condicionado à vitória da 
revolução nos outros países. 
Embora fõsse da oposição en
tre os bolcheviques, tornou- 
se membro do Comitê Cen
tral do Partido Comunista 
russo; em 1920, passou a ser 
um dos três secretários do 
órgão. Em março do ano se
guinte, no entanto, foi afas
tado por demonstrar simpa
tia para com a chamada 
“Oposição Operária”. Intro
duzida a Nova Política Eco
nômica (NEP) em março de
1921, foi um de seus mais 
acirrados críticos. Em artigo 
publicado em “Krasnaya 
Nov” (setembro-outubro de
1921), alertava que, no cam
po, o livre jogo de forças es
timulava a diferenciação so
cial favorecendo os “kulaks”. 
No 10.° Congresso do Par
tido Comunista (março de
1922), levantou o problema 
e propôs a exploração do 
campo em bases coletivas, 
dentro dos parâmetros de 
uma economia planificada. 
Lênin não levou em conside
ração seus argumentos, clas

sificando-os como um exer
cício teórico sobre planifica
ção a longo prazo e pouco 
adequados às necessidades 
práticas do momento. Preo
brazhensky defendia a priori
dade da indústria sobre a 
agricultura e em agosto de
1924 apresentou à Academia 
Comunista um ensaio intitu
lado “A Lei Fundamental da 
Acumulação Socialista”. Tra
çando um paralelo^ com aquilo 
que, em “O Capital”, Marx 
detectara como fase neces
sária para o estabelecimen
to do capitalismo afirmava 
que, se as economias mais 
avançadas da época podiam 
depender do excedente de sua 
própria indústria para inves
timento no mesmo setor, a 
Rússia, devido a seu atraso 
relativo necessitava passar 
uma fase de “acumulação 
primitiva”: o Estado deveria 
concentrar também os recur
sos materiais originários de 
fora do seu complexo econô
mico. A favor do socialismo, 
propunha a alienação de par
te do excedente de todas as 
formas não socialistas pre
sentes na economia do país. 
Tal medida seria efetivada 
por meio de uma política tri
butária e de financiamentos 
e através do processo de 
emissão de papel-moeda. 
Além disso, propunha uma 
política de preços onde o 
Estado pagasse ao camponês 
independente menos que o 
equivalente real, de modo a 
dispor do excedente para in
vestir na indústria. Em 1924, 
suas proposições foram cri
ticadas por Bukárin, para 
quem essa política econômi
ca acabaria com a coalizão 
operário-camponesa. Bukárin 
identificou a posição de 
Preobrazhensky com a de 
Trótski, então já em proces
so de afastamento. Contudo, 
as medidas preconizadas por 
Preobrazhensky acabariam 
por ser adotadas, sobretudo 
a partir de 1929, com a ado
ção dos planos qüinqüenais e 
o ataque aos “kulaks”. Além 
de sua posição pouco ortodo
xa quanto à política econô
mica soviética, fazia críticas 
à concentração de poder (em 
1923, foi um dos 46 signa
tários de um documento cri
ticando o Comitê Central por 
comportamento ditatorial). 
Expulso temporariamente do 
PC em 1927, no início da 
década de 1930 foi acusado 
de apresentar sinais de trai
ção em seus escritos sobre a 
crise econômica mundial. Em 
1934, formulou uma confis
são de seus “erros passados”. 
Desapareceu nos chamados 
“Processos de Moscou”, 
acreditando-se que tenha sido 
morto em 1937.



Prestes de Albuquerque 
(Júüio)

Político brasileiro (Itapeti- 
ninga, 1882 — São Paulo, 
1946). Formou-se na Facul
dade de Direito de São Pau
lo, em 1906. Eleito deputa
do estadual em 1909, moveu 
acirrada campanha para a 
rescisão do contrato da So- 
rocabana Rail-way Co., atra
vés da tribuna da Câmara e 
da imprensa, conseguindo que 
a estrada de ferro passasse 
para o controle do Estado 
de São Paulo. Em 1919, foi 
eleito deputado federal, exer
cendo a liderança da banca
da paulista. Assumiu a presi
dência do Estado de São 
Paulo em 1927. Em seu go
verno trabalhou para a di
fusão do ensino primário e 
profissional e criou o ensino 
rural. Reformou o Instituto 
Agronômico, criou o parque 
da indústria animal da Água 
Branca e o Departamento de 
Pesca. Prolongou a linha da 
Sorocabana até o porto de 
Santos. Instituiu leprosários, 
fundou o manicômio judiciá
rio, remodelou a Penitenciária 
do Estado. Em 1930, candi
datou-se à presidência da Re
pública, e foi eleito, embora 
não tenha chegado a tomar 
posse: a vitória da Revolu
ção de Trinta levou ao po
der Getúlio Vargas. Exilado, 
retornou ao país em 1934, 
retirando-se da política.

Pretorius (Andries 
Wilhelmus Jacobus)

Militar e político sul-africano 
(Graaff-Rainet, Cabo, 1798
— Potchefstroom, Transvaal, 
1853). Exercia o cargo de 
comandante militar na colô
nia do Cabo quando, em
1838, mudou-se para Natal. 
O “volksraad” (conselho elei
to) de Natal nomeou-o co
mandante geral, encarregan
do-o de combater os zulus 
que, sob direção de Dingaam, 
haviam realizado massacres 
de colonos meses antes. Pre
torius organizou um coman

do e, na batalha de Blood 
River, enfrentou 10 000 zulus. 
Impôs-lhes mais de 3 000 
baixas, sem perder nenhum 
homem. Pouco depois, Pan
da, irmão de Dingaam que 
aspirava à chefia dos zulus, 
aliou-se a Pretorius. Juntos, 
derrotaram Dingaam na ba
talha de Magongo, em janei
ro de 1840. Conseguiu reunir 
as comunidades boêres numa 
república, firmando um acor
do (1840) com Potgieter, ou
tro chefe bôer, unindo Pot
chefstroom e Winburg a Na
tal. Em 1842, os ingleses in
vadiram a república bôer e 
Pretorius aceitou a anexação 
como fato consumado, pres
tando juramento à Rainha 
Vitória. Mais tarde entrou 
em atrito com as autoridades 
inglesas devido à localização 
de aldeias nativas entre as 
fazendas boêre. Em 1848, a 
Inglaterra declarou a sobe
rania do rio Orange, impon
do o domínio inglês sòbre 
toda a região: Pretorius reti
rou-se para Magaliesberg, 
norte do Vaal, e, juntamente 
com outros boêre desconten
tes de Winburg, atacou e 
ocupou Bloemfontein. Entre
tanto foi batido em Boom- 
plaats e retirou-se para o 
Transvaal, colocado fora da 
lei e com a cabeça a prêmio 
por 2 000 libras. Apoiado 
pelos seus seguidores desde 
Natal, foi declarado um dos 
quatro comandantes gerais 
do Transvaal e líder dos 
boêre de Potchefstroom e 
Rustemburg, tendo Potgieter 
como chefe rival. Recebeu 
apelos dos boêre desconten
tes de Orange e do chefe ba- 
suto Moshesh para auxiliar 
na expulsão dos ingleses. En
tretanto preferiu entrar em 
negociações com a Inglater
ra, a fim de conseguir o re
conhecimento da República 
do Transvaal. O reconheci
mento foi dado sete meses 
após sua morte. Em 1855 
foi fundada a cidade de Pre
tória, assim denominada em 
sua honra. Seu filho mais 
velho, Marthinus Wessel ten
tou unir Orange ao Trans
vaal, mas falhou. Foi presi
dente de Orange que, no en 
tanto, abandonou pela pre
sidência do Transvaal. De 
pois da anexação deste Es: 
tado pela Inglaterra (1877), 
lutou, com sucesso, pela re
conquista da autonomia.

Prévost d’Exiles 
(Antoine François)

Escritor francês (Hesdin, 
Artois, 1697 — Courteil, 
próximo de Chantilly, 1763). 
Filho de próspera família de 
classe média, perdeu a mãe 
aos catorze anos. Internado

no colégio jesuíta de sua ter
ra natal, fugiu dois anos 
mais tarde para alistar-se no 
exército. Após a Paz de 
Utrecht (1713) ingressou no 
noviciado jesuíta, que aban
donou em 1718. Tomou vo
tos como monge beneditino 
em Jumièges. Em sua auto
biografia diz ter-se “enter
rado” na ordem devido ao 
fim infeliz de um caso amo
roso. Ordenou-se em 1726. 
Em 1728 colaborou na obra 
histórica “Gália Cristã”. No 
mesmo ano, publicou quatro 
dos oito volumes da novela 
“Memórias e Aventuras de 
um Homem de Qualidade que 
se Retirou do Mundo”. Esta 
obra ficaria conhecida pelo 
nome de “História do Cava
leiro de Grieux e de Manon 
Lescault”. Em novembro 
abandonou o convento e fu
giu para a Inglaterra. Até 
1734, levou vida aventurosa 
na Inglaterra e na Holanda, 
chegando a ser preso em 
Londres por falsificar a as
sinatura de um ex-pupilo 
numa letra de crédito. Em 
1731, publicou o final da no
vela “Memórias e Aventu
ras”. No mesmo ano publi
cou os quatro primeiros vo
lumes de “O Filósofo Inglês” 
ou “História de Monsieur 
Cleveland, Filho Natural de 
Cromwel”. Ao voltar à Fran
ça reconciliou-se com a Igre
ja. Ficou pouco tempo no 
convento, indo ser capelão 
do príncipe de Conti. Entre 
outras novelas, produziu 
“História de um Grego Mo
derno”, em 1740. Publicou 
também traduções de Sa
muel Richardson. Em 1754 
recebeu o título de prior de 
Saint-Georges-de-Gesne. A 
maior parte de seus últimos 
anos passou em Chantilly. 
Sua obra principal, um rela
to franco de suas paixões, é 
um dos primeiros romances 
sentimentais do século XVIII.

Priestley (Joseph)

Clérigo e químico inglês 
(Fieldhead, próximo de Leeds, 
Inglaterra, 1733 — Northum
berland — Pensilvânia, EUA. 
1804). Filho de um modesto

Prazeres, Heitor dos 
— Priestley, Joseph



tecelão calvinista, destinava- 
se ao ministério, mas rejei
tou a autoridade das igre
jas estabelecidas e aos 22 
anos já era ministro 'dis
sidente. Foi professor de li
teratura em Warrington, onde 
escreveu um ensaio sobre 
educação e uma compilação 
sobre a vida de homens emi
nentes. Obteve com isso grau 
de doutor pela Universidade 
de Edimburgo. Mais tarde 
interessou-se por ciências e, 
sob influência de Benjamin 
Franklin, escreveu “The His- 
tory and Present State of 
Electricity” (“História e Es
tado Atual da Eletricidade”, 
1767); aos 33 anos era mem
bro da Royal Society. Em 
Mill Hill, próximo de Leeds, 
onde era pastor, morava per
to de uma cervejaria. Inte
ressou-se* pelo estudo do 
“gás fixo” (gás carbônico) 
resultante da fermentação. 
Obteve o gás pelo tratamen
to de carbonatos com áci
dos, e, pela dissolução do gás 
em água, obteve “água espu
mante”, de gosto agradável, 
semelhante às águas minerais. 
Por essa época conheceu 
Lord Shelbourne (mais tarde 
marquês de Lansdowe), de 
quem se tornou bibliotecário 
e sob cuja proteção pros
seguiu suas pesquisas. Co
lhendo gases em cuba de 
mercúrio descobriu diversos 
gases solúveis em água (en
tre os quais nitrogênio, amó
nia, dióxido de nitrogênio, 
óxido nitroso e dióxido de 
enxofre). De maior importân
cia, porém, foi a obtenção 
de oxigênio a partir do óxi
do de mercúrio por aqueci
mento ao sol, através de uma 
lente. Priestley percebeu a 
importância do oxigênio e 
chegou a prever suas aplica
ções em medicina. Suas he
resias teológicas levaram-no 
a desligar-se do seu protetor, 
tornando-se, por volta de 
1780, ministro de uma con
gregação dissidente em Bir- 
mingham. Nessa época termi
nou a obra “On Different 
Kinds of Air” (“Sobre os 
Diferentes Tipos de Ar”). 
Seus livros não técnicos, 
principalmente “History of 
the Corruptions of Christia- 
nity” (“História da Corrup
ção da Cristandade”, 1782), 
e sua posição a favor das 
colônias americanas e da Re
volução Francesa tornaram- 
no impopular. Em 1794, viu- 
se obrigado a emigrar para 
os Estados Unidos, fixando- 
se em Nothumberland. Outra 
contribuição importante pa
ra a química foi seu traba
lho sobre a purificação do 
ar pelas plantas e a influên
cia da luz no processo, onde 
antecipou os modernos estu

dos sobre respiração e fotos- 
síntese. No campo da ele- 
trostática é sua a descoberta 
de que os condutores só se 
eletrizam superficialmente. 
Priestley destacou-se também 
em vários outros campos, 
tais como filosofia da edu
cação, política, religião. Pro
vavelmente, foi o primeiro 
educador a ensinar ciências 
experimentais a crianças; fi
losoficamente, defendia o de
terminismo e o materialismo
— afirmava que a doutrina 
do livre arbítrio era questio
nável do ponto de vista teo
lógico, além de incompreen
sível do ponto de vista me
tafísico e moralmente inde
sejável. Como materialista, 
negava a existência de uma 
alma humana, independente 
do corpo. Cientificamente, 
Priestley é hoje mais bem 
conhecido por seu estudo 
sobre os gases.

Primaticcio (Francesco)

Pintor, escultor e arquiteto 
italiano (Bolonha, 1504 — 
Paris, 1570). Colaborou com 
.Tules Romain na decoração 
do Palácio do Chá em Mân- 
tua. Em 1531, foi chamado 
por Francisco I para colabo
rar na decoração do Palácio 
de Fontainebleau. Após o 
suicídio de Giovanni Bat- 
tista Rosso passou a dirigir 
a decoração do palácio. Foi 
nomeado pelo rei comissário 
geral das construções e tra
balhos artísticos. Participou 
da formação da escola de 
Fontainebleau, contribuindo 
para a configuração do gosto 
artístico francês. Com ele, 
escultura e pintura passam 
a ser elementos participantes 
da decoração de interiores. 
Em 1540, fez uma viagem à 
Itália, de onde levou à Fran
ça grande número de cópias 
de antiguidades. Como os 
principais maneiristas italia
nos, foi pintor, escultor e 
arquiteto. Terminou a gale
ria de Francisco I no Palá
cio de Fontainebleau, inicia
da por Rosso. A decoração 
da câmara da duquesa de

Étampes é de sua autoria. 
Seus principais quadros, 
“Jean de Diteville Vestido de 
São Jorge”, “Ulisses e Pené- 
lope”, pertencem a coleções 
particulares norte-americanas. 
Como autêntico maneirista, 
possuía uma inclinação para 
a elegância, aliada a uma 
particular sensibilidade para 
a beleza feminina.

Primo de Rivera y 
Orbajena (Miguel)

Militar e estadista espanhol 
(Cádiz, 1870 — Paris, 1930). 
Cursou a Academia Militar 
de Madrid, serviu em Cuba, 
Marrocos e Filipinas entre 
1893 e 1898. Promovido a 
coronel, em 1908 foi desta
cado novamente para o Mar
rocos. Em 1915, foi nomea
do governador militar de Cá
diz, posto do qual foi remo
vido por ter advogado a tro
ca de Gibraltar por Ceuta. 
Apesar disso, foi promovido 
a tenente-general em 1919 e 
nomeado para o comando 
militar de Valência. Por al
gum tempo foi comandante 
da divisão de infantaria de 
Madrid e, em 1922, foi no
meado para o comando mili
tar de Barcelona, com a in
cumbência de impor a ordem 
na Catalunha. Nessa tarefa 
obteve algum sucesso, mas 
convenceu-se de que o clima 
de agitação e crise por que 
atravessava a Espanha devia- 
se à ineficiência do regime 
parlamentar. Em junho de 
1923 foi a Madrid, partici
pando de uma tentativa para 
derrubar o governo parlamen
tar. Conseguiu seu intento em 
setembro, proclamando a sus
pensão da Constituição e a 
formação de uma junta mili
tar provisória. O Rei Afonso 
XIII aceitou o “pronuncia
mento”, submetendo o futu
ro de seu trono à ditadura 
de Rivera. Em dezembro de
1925 substituiu a junta mili
tar por um Gabinete com
posto principalmente de ci
vis. Nesse mesmo ano esma
gou uma rebelião no Mar
rocos, com a ajuda da Fran
ça. Em 1927 aboliu a lei 
marcial e convocou uma no
va assembléia com voz de
liberativa. O agravamento da 
crise financeira, o desconten
tamento dentro do exército 
e das universidades, fizeram 
com que o rei o demitisse 
em janeiro de 1930. Retirou- 
se para a França, onde fale
ceu pouco depois. Seu filho, 
José Antônio (1906-1936) 
fundou a Falange Espanhola 
em 1933. Capturado pelas 
forças republicanas no iní
cio da Guerra Civil, foi fu
zilado. Encontra-se enter
rado na igreja do Escoriai.



Probus (Marcus Aurelius)

Imperador romano (Sirmio, 
232 — id. 282). Filho de urn 
oficial do exército dos Bal
cãs, ingressou no exército 
servindo com distinção. Pro
vavelmente ocupava o cargo 
de prefeito pretoriano em 
276, quando as tropas re
beladas mataram o Impera
dor Floriano. Probus foi pro
clamado imperador pelas tro
pas. Durante seu reinado 
enfrentou contínuos comba
tes na fronteira do Reno e 
do Danúbio e, mais tarde, no 
Oriente. Essa situação agra
vava-se devido a uma série 
de levantes na Bretanha, na 
Gália e no Oriente. Segun
do escritores do século IV, 
Probus tinha um grande in
teresse pela agricultura, ten
do incrementado a produção 
de vinhos na Gália, Espanha 
e Bretanha. Diz-se também 
que sonhava com o dia em 
que os homens abandonas
sem as espadas pelos arados. 
Foi morto por suas tropas, 
ao que parece devido ao tra
balho agrícola que tentava 
impor.

Probus (Marcus Valerius)

Gramático e crítico literário 
latino (Beirute, século I). 
Escreveu comentários sobre 
a obra de Plauto, Terêncio, 
Lucrécio, Horácio, Pérsio e 
Virgílio. Mas conservou-se 
apenas um comentário sobre 
as “Bucólicas” e “Geórgi- 
oas” de Virgílio. Mesmo esta 
obra, entretanto, mostra evi
dências de ter sofrido trans
formações e interpolações, 
provavelmente por parte de 
seus discípulos, que domina
ram os estudos literários do 
século II. O título de uma 
obra sua que também se per
deu, “De Inaequalitate Con- 
suetudinis” (“Sobre a Diver
sidade dos Costumes”), su
gere que Probus tenha tido 
simpatias pela escola dos 
anomalistas.

Proclo

Filósofo grego (Constantino
pla, 412 — Atenas, 485). Fi
lho de lícios, foi levado para 
a Lícia, onde o criaram. Es
tudou filosofia com Olimpio- 
doro, o Velho, na Alexan
dria. Indo para Atenas, in
gressou na Academia Platô
nica, onde estudou com Plu- 
tarco. Contava quarenta anos 
de idade quando sucedeu a 
Dômnio de Larissa como 
“diadochus” (sucessor de 
Platão na direção da acade
mia). Nessa posição perma
neceu até a morte. É con
siderado o mais importante

representante da corrente 
neoplatônica inaugurada por 
Jâmblico. Suas obras carac
terizam-se por um paganismo 
apaixonado e pelo gosto pela 
especulação metafísica elabo
rada. Mesmo não sendo um 
pensador original, foi grande 
sistematizador, expositor e 
comentador. Sua obra é de 
importância capital para o 
conhecimento das idéias neo- 
platônioas. Escreveu: “Co
mentários sobre as Obras de 
Platão: República, Timeu, 
Alcebíades I”; “Teologia 
Platônica” ; “Elementos de 
Teologia” (que representa o 
sumário da metafísica neo
platônica); e “Elementos de 
Física” (baseada na obra 
de Aristóteles). Conhecem-se 
também numerosos ensaios e 
fragmentos de Proclo sobre 
filosofia. Escreveu ainda a 
respeito de astronomia (“Hi- 
potyposis”) e um comentário 
sobre “Elementos” de Eucli- 
des, pelo qual é considerado 
o primeiro historiador da 
matemática. Deixou alguns 
trabalhos sobre questões gra
maticais, sete hinos, dois epi
gramas e fragmentos sobre 
temas religiosos.

Procópio

Historiador bizantino (Cesa- 
réia, Palestina, fim do sécu
lo V — Constantinopla, c. 
562). Instruído em leis, foi 
“consiliarius” (conselheiro) 
do chefe militar Belisário na 
primeira campanha contra os 
persas, entre 527 e 531. To
mou parte na guerra contra 
os vândalos em 533 e 534. 
Esteve na África: até 536, 
quando partiu para a Sicília, 
reunindo-se a Belisário. Até 
540, permaneceu na Itália 
participando da campanha 
contra os godos. Retornou a 
Constantinopla, onde assistiu 
à grande peste de 542. Cons
ta haver sido prefeito de 
Constantinopla em 562. Suas 
obras são fonte histórica in
dispensável para o conheci
mento sobre sua época. Es
creveu a “História das Guer
ras”, na qual narra as guer
ras de que participou duran
te o reinado do Imperador 
Justiniano. Nessa obra, em 
oito volumes, inclui informa
ções preciosas sobre os po
vos germânicos e eslavos, em 
estilo retórico e lisonjeiro à 
corte imperial. Escreveu tam
bém “Anedocta” (“História 
Arcana, História Secreta”), 
livro publicado após sua 
morte, em que relata a vida 
íntima da corte do Impera
dor Justiniano, com detalhes 
nem sempre lisonjeiros. Ê 
sua também a obra “De 
Aedificiis” (“Sobre os Edi
fícios”), em seis volumes.

Foi o último historiador em 
língua grega.

Prokofiev (Serghei 
Sergheievitch)

Compositor e pianista russo 
(Sontsovka, Ekaterionoslav,
1891 — Moscou, 1953). Fez 
suas primeiras composições 
aos seis anos e aos nove já 
havia escrito uma ópera. To
mou aulas particulares com 
Reinhold Glière e a seguir 
ingressou no Conservatório 
de São Petersburgo. Neste 
conservatório estudou com
posição com A. K. Liadov, 
orquestração com Rimsky- 
Korsakoff e piano com A. 
N. Essipova. Estève no con
servatório de 1904 a 1914, 
ano em que ganhou o prê
mio Rubinstein com o “Pri
meiro Concerto para Piano”. 
Deixou a Rússia no verão de
1918, partindo para os Es
tados Unidos. Durante os 
anos seguintes percorreu os 
Estados Unidos e a Europa. 
Após duas visitas à sua terra 
natal (1927 e 1929), regres
sou definitivamente para a 
América em 1932. Em sua 
obra, destacam-se óperas: “O 
Amor de Três Laranjas”
(1919), “O Anjo de Fogo” 
(1922/25), “Guerra e *Paz” 
(1941/42); bailados: “Chut” 
(1915/20), “O Filho Pródi
go” (1929), “Romeu e Julie- 
ta” (1935), “Flor de Pedra” 
(1950); e música orquestral. 
Deixou sete sinfonias, cinco 
concertos para piano, dois 
para violino, dois para vio
loncelo, várias suítes sinfô
nicas (entre as quais “Pedro 
e o Lobo”, de 1936), can
tatas, música de câmara (no
ve sonatas para piano, duas 
para violino e piano, uma 
para violino solo e dois quar
tetos de corda). Fez também 
música para os filmes “Te
nente Kich” (1934) e “Ale
xandre Nevsky” (1938), de 
Eisenstein.

Protágoras

Pensador grego (Abdera, 
Trácia, c. 480 a. C. — ?), um

Primaticcio, Francesco 
— Prokofiev, Serghei 
Sergheievitch



dos principais sofistas. Ga- 
nhava^ a vida dando aulas de 
eloqüência, direito e filoso
fia. A respeito do conheci
mento, defendeu uma posi
ção relativista, sintetizada em 
sua célebre frase: “O homem 
é a medida de todas as coi
sas, das que são enquanto 
são, das que não são en
quanto não são”. Tradicio
nalmente interpreta-se essa 
frase como expressão do re- 
lativismo subjetivista: para 
Protágoras não existiria ou
tra forma de conhecimento 
além da sensação, e, como 
esta depende do sujeito e 
está sempre submetida às 
suas mudanças e apreciações, 
não vale para outros. A par
tir disto, Protágoras teria 
concluído que qualquer opi
nião é invulnerável “porque 
não poderá ser compreendi
da, nem negada por outra”. 
Assim, não existiriam coisas 
verdadeiras ou falsas, mas 
apenas coisas úteis ou preju
diciais, agradáveis ou desa
gradáveis. Mesmo aqueles 
que consideram que Protá
goras professava um subjeti- 
vismo cético, não o crêem 
um niilista, à semelhança de 
outros sofistas. Coerente com 
suas idéias (nada se pode 
afirmar como absoluto), na 
obra “A Respeito dos Deu
ses” professou um agnosticis- 
mo total: “Quanto aos deu
ses, não posso saber se eles 
existem ou não”. Platão, que 
fez de Protágoras a figura 
central de um de seus “Diá
logos”, apesar de opor-se 
fundamentalmente a ele, en
carava-o com respeito. Pro
tágoras foi amigo de Péri- 
cles e durante sua vida al
cançou grande sucesso em 
Atenas, ainda que tenha sido 
obrigado a deixar essa cida
de, acusado de impiedade. 
Além de ter influenciado o 
pensamento moral e político 
de sua época, foi o primeiro 
a sistematizar o estudo da 
gramática. Interpretações mo
dernas do pensamento de 
Protágoras têm reformulado 
o sentido de seu relativismo. 
Assim, Gomperz considera 
que o homem medida de tò- 
das as coisas não é o indi
víduo, mas a espécie huma
na. Por sua vez, o historia
dor Eugène Dupréel rejeita 
a interpretação clássica (de 
origem platônica) e afirma 
ter sido Protágoras o pensa
dor antigo que mais se preo
cupou com os problemas so
ciais. Segundo Dupréel, as 
“coisas” medidas pelos ho
mens não são coisas sensí
veis (frio, quente, pesado, le
ve, etc.), mas as leis e as 
instituições. Desse modo, 
Protágoras estaria afirmando 
que são os homens — en

quanto grupo social — que 
decidem as leis, que as esta
belecem e as modificam ou 
substituem.

Proudhon (Pierre Joseph)

V. Proudhon, Enciclopédia 
Abril (vol. X)

Proust (Joseph Louis)

Químico francês (Angers, 
1754 — id., 1826). Filho de 
farmacêutico, encaminhou-se 
cedo para a profissão pater
na. Fez seus estudos de quí
mica sob a direção de G. F. 
Rouelle e tornou-se chefe do 
serviço de farmácia do Hos
pital Salpêtrière, de Paris. 
Foi reconhecida sua autori
dade na matéria, principal
mente na França e na Espa
nha, onde trabalhou. Na 
França lecionou no Palais 
Royal; na Espanha, na Aca
demia de Artilharia de Se- 
góvia e no seminário de Ver
gara. A convite do Rei Car
los IV dirigiu a instalação 
do Laboratório Real de Ma
dri, regressando à França em 
1806. Durante sua perma
nência na Espanha desenvol
veu um processo de extração 
de açúcar da uva. Proust 
publicou trabalhos sóbre a 
urina, o ácido fosfórico, o 
alume. Participou das expe
riências de Pilâtre de Rozier, 
de ascensão em aeróstato. 
Realizou pesquisas sobre a 
composição de várias subs
tâncias, provando que os 
elementos participam de um 
composto em proporções fi
xas, seja qual for sua ori
gem. Foi esta sua principal 
contribuição à química. So
bre essas conclusões susten
tou famosa polêmica com 
Claude Louis Bertholet. Em 
1808, John Dalton baseou- 
se em seus trabalhos para 
formular a lei das propor
ções definidas ou lei de 
Proust. Em 1816, foi eleito 
para a Academia Francesa de 
Ciências.

Proust, Mareei

V. Proust, Enciclopédia Abril 
(vol. X)

Prudhomme (René-François 
Armand, dito Sully)

Poeta francês (Paris>> 1839 — 
Châtenay, 1907). Orfão de 
pai aos dois anos, Sully (no
me que o poeta juntou a seu 
patrimônio) teve uma infân
cia solitária ao lado da mãe 
e da irmã. Passou por vários 
internatos parisienses, inclu
sive o Liceu Bonaparte. Seu 
talento para a matemática, 
tão grande quanto para as 
letras, fèz com que se can

didatasse à Escola Politécni
ca. Entretanto, uma oftalmia, 
resultante de suas constantes 
vigílias e de uma saúde pre
cária, obrigou-o a renunciar 
ao exame. Voltou-se para o 
estudo de direito, desempe
nhando por algum tempo a 
função de escrevente de car
tório. À noite dedicava-se à 
arte do verso. Essa mudança 
forçada não parece ter afe
tado o poeta, que durante 
toda a vida acompanharia o 
desenvolvimento das ciências. 
Foi um sentimental obceca
do pela lógica. Talvez por 
influência da família mater
na, pensou certa época em 
tornar-se dominicano, mas 
logo abandonou o projeto. 
Conquistou a geração que 
surgia pelas características 
de sua poesia: emoção comu
nicativa, mas discreta, inten
sidade de vida interior e re
flexão deliberadamente orien
tada para as coisas da alma. 
Sua obra refletiu ainda um 
grande amor que tivera na 
juventude e do qual nunca 
se esqueceu. Seu primeiro 
poema publicado (“L’Art”) 
apareceu na “Revue National 
et Étrangère” (1863). Em 
1864 conheceu Leconte de 
Lisle e contribuiu no “Par
naso Contemporâneo” (1866/
71). O conjunto de poemas 
“Stances et Poèmes” (1865) 
foi elogiado por Saint-Beu- 
ve e fez sucesso. Os quatro 
anos seguintes são os mais 
produtivos: “As Estrebarias 
de Augias”, “Os Croquis 
Italianos”, “As Provações”
(1866), “As Solitudes” (1869). 
Com essas obras o poeta ex
pressou seus dramas íntimos. 
Com a guerra franco-prus- 
siana e o cerco a que Paris 
foi submetida, alistou-se na 
guarda móvel, mas o frio e 
as privações a que ficou ex
posto provocaram-lhe um 
ataque de paralisia cujos 
efeitos ele sentiria pelo res
to da vida. Essa experiência 
e suas opiniões sobre a guer
ra em geral estão em “Im
pressões de Guerra”. Suas 
obras da maturidade refletem 
o desespero de um terrível 
futuro para a humanidade: 
“Diário íntimo”, “Os Desti
nos” (1872), “As Ternuras 
Vãs” (1875), “A Natureza 
das Coisas”, “O Vaso Que
brado”, “A Justiça” (1878), 
“Felicidade” (1888). Suas úl
timas obras em prosa foram: 
“Testamento Poético” (1901) 
e “A Verdade Religiosa” 
(1905). No ano de 1883 foi 
eleito para a Academia Fran
cesa de Letras. Ém 1901 re
cebeu o primeiro prêmio No
bel de Literatura, com cuja 
renda instituiu um outro, des
tinado a homenagear poetas 
estreantes.



PriMThon (Pierre Paul)

Pintor francês (Cluny, 1578
— Paris, 1823). órfão muito 
cedo, foi educado pelos mon
ges da Abadia de Cluny. Na 
Academia de Lijon seu pri
meiro mestre foi o pintor 
Devosge. Sob a proteção do 
bispo de Macon foi para Pa
ris em 1780, retornando a 
Dijon para receber o prêmio 
dos Estados de Borgonha 
(1784), que lhe permitiria 
ficar três anos em Roma 
(1785/88). Na Itália, desco
briu Rafael, Correggio, Leo
nardo da Vinci. Voltou a 
Paris, onde militou nos clu
bes jacobinos. Refugiou-se 
em Gray para fugir da rea
ção termidoriana. Essa foi 
sua melhor fase, na qual 
executou uma série de retra
tos, ao mesmo tempo só
brios e delicados, entre os 
quais “Mademoisele Lag- 
nier”; “Madame Antony e 
Seus Filhos” (1794). Em 
1796, ilustrou diversas obras 
para o editor Didot, além 
de decorar o hotel de M. 
Lanois com alegorias que re
presentam as Artes, a Rique
za, a Filosofia, a Ronda das 
Horas e das Estações. Sepa
rado da esposa, encontrou 
em 1802 Constance Mayer, 
mulher inteligente, que se 
tornou sua companheira e 
aluna. Foi seu período mais 
brilhante. Pintou o retrato 
oficial da Imperatriz Jose- 
phine (1805), a “Justiça e a 
Vingança Divina Perseguindo 
o Crime” (1808), alegoria 
que o consagrou. Apesar da 
desgraça de Josephine, ele 
prosseguiu gozando das boas 
graças de Napoleão e conti
nuou como mestre de dese
nho e conselheiro artístico 
de Marie-Louise. Entre suas 
obras mais conhecidas estão: 
“Vênus e Adónis”, “Mada
me Jarre” (1822) e “Cons
tance Mayer”. Ainda que 
tenha alimentado, como seus 
contemporâneos, o gosto pela 
Antiguidade, voltou-se mais 
para o refinamento da época 
alexandrina. Seu traço é lu
minoso, insinuante e miste
rioso, dirigido muito mais à 
imaginação, preparando o 
terreno para o Romantismo. 
Mesmo depois da restaura
ção, Prud’hon continuou a 
receber favores do governo, 
sendo nomeado membro do 
Institut de France. O suicídio 
de sua amante levou-o a 
intenso abatimento, que cul
minou com sua morte.

Psamético I

Faraó egípcio da XXVI Di
nastia (? — ?, 610 a.C.) 
Filho de Necau I, príncipe 
de Delta e de Mênfis. Suce

deu a seu pai, depois da vi
tória de ambos (663 a. C.) 
contra Tanutamon; na bata
lha, porém, Necau foi mor
to. Com ajuda de exércitos 
mercenários gregos, Psaméti
co I, por volta de 656 a.C., 
promoveu a unificação do 
delta do Nilo libertando 
completamente o Egito do 
domínio assírio. Fez-se chefe 
de Tebaida. Durante seu rei
nado promoveu a prosperi
dade do país por meio do 
comércio com os gregos. Re
formou também a adminis
tração civil e militar. Seu 
reinado marcou o início da 
helenização do Egito.

Psamético III

Faraó egípcio (Ankhkaenre, 
século VI a. C.). Sucessor de 
Psamético II. Herdou a co
roa num dos momentos mais 
críticos de seu país. Cam- 
bdses III, que acabava de 
subir ao trono persa, chega
va com seus exércitos às 
fronteiras do Egito. Psamé
tico, derrotado em Pelúsia, 
foi obrigado a fugir, na im
possibilidade de impedir a 
passagem do inimigo pelos 
canais do Nilo. Mênfis foi 
sitiada e forçada a capitular.
O faraó foi condenado à 
morte por Cambises, e o 
Egito, transformado em sa- 
trapia persa até as cataratas 
de Assuan. Com o reinado 
de Psamético III terminou a 
XXVI Dinastia.

Ptolomeu (Cláudio)

Astrônomo, matemático e 
geógrafo grego de Alexandria 
(século II). Acredita-se que 
tenha vivido 78 anos. Per
tenceu à Escola de Alexan
dria e sua principal obra é o 
Almagesto — uma coleção 
de treze livros sobre vários 
postulados da astronomia. 
Nesse tratado ele defende o 
geocentrismo — teoria que 
colocava a Terra no centrq 
do universo. Ptolomeu desta
cou-se ainda pelas suas con
tribuições à trigonometria, 
que lhe permitiram fazer da

astronomia uma ciência ma
temática e catalogar 1 022 es
trelas. Foi o primeiro a 
observar a irregularidade do 
movimento lunar, conhecido 
como “evecção”. Fez tam
bém originais observações a 
respeito dos movimentos pla
netários, sendo o primeiro a 
usar no seu “Tratado Geo
gráfico”, os lermos “para
lelo” e “meridiano”. Nesse 
trabalho corrigiu os métodos 
geográficos de Eratóstenes e 
Hiparco. Dividida em oito li
vros e ilustrada com 26 ma
pas, inclusive um mapa geral 
do mundo, essa obra é um 
catálogo de lugares com suas 
respectivas latitudes e longi
tudes, além de uma breve 
descrição de cada continente, 
região e raças. Escreveu ain
da vários estudos de óptica 
sobre a refração dos corpos 
celestes nas várias altitudes. 
Dotado de excepcional ver
satilidade e talento, escreveu 
também um livro sobre mú
sica: “Harmônica”, editado 
por John Wallis e publicado 
em latim e grego em 1682. 
Sua obra influenciou os estu
diosos através dos tempos e 
sua teoria geocêntrica só foi 
refutada no século XVII, por 
Galileu.

Ptolomeu Lago

Rei do Egito (?, Macedônia, 
367 — Alexandria, 283 a. 
C.). Filho de Lagos, foi o 
primeiro rei da XXXII Di
nastia. Costuma-se chamar de 
lágidas os seus descendentes. 
Ptolomeu foi capitão de Fi
lipe da Macedônia e amigo 
de Alexandre Magno. Dester
rado por Filipe, foi chama
do mais tarde por Alexandre, 
acompanhando-o nas expedi
ções militares como general. 
Com a morte de Alexandre 
Magno, fez-se sátrapa do 
Egito, apoderando-se do te
souro que ficara sob sua 
guarda (era administrador da 
fazenda). Conquistou a Cire- 
naica e foi o principal res
ponsável pela derrota de 
Perdicas, que pretendia con
solidar a unidade do império 
macedônico. Em 312, junta
mente com Seleuco, invadiu 
a Palestina vencendo Demé- 
trio, filho de Antígono, em 
Gaza. Alguns anos mais tar
de, o mesmo Demétrio der
rotou-o em Salamina. Em 
305 adotou o título de rei, 
que legou a sua descendên
cia. No período de paz que 
se seguiu, ocupou-se em em
belezar seus Estados; melho
rou e fortificou a Alexandria, 
construiu casas para os sá
bios e poetas que havia cha
mado à capital e iniciou a 
formação de uma esquadra 
naval. Em 303/302 marchou
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contra Antígono e em 301 
ocupou a Palestina. Quando 
morreu, seu reino compreen
dia o Egito, a Síria, as cos
tas do mar Vermelho, as Ci
dades e várias províncias do 
mar Egeu, da Grécia e do 
Ponto Euxino. Foi um ver
dadeiro mecenas, protegen
do os sábjos, filósofos e poe
tas que chamou a sua corte. 
Estimulou todas as manifes
tações intelectuais, fazendo 
da Alexandria um reduto de 
literatura e ciência. Escreveu 
a história de Alexandre Mag
no, que se tornaria conhecida 
através de Arriano. No cam
po da religião introduziu o 
culto a Serapinas, venerado 
em Serapeo. Desenvolveu a 
agricultura e favoreceu o 
comércio.
Puccini (Giácomo Antonio 

Domenico Michele 
Secondo Maria)

Compositor italiano (Lucca, 
1858 — Bruxelas, 1924). Per
tencia a uma família de mú
sicos e, apesar de ter per
dido o pai aos seis anos, 
continuou a receber uma boa 
educação musical. Com de
zenove anos já era organista 
e maestro do coro na Igreja 
de San Martino. A “Aida”, 
de Verdi, despertou nele a 
vontade de escrever óperas. 
Sua mãe conseguiu enviá-lo 
em 1880 para o Conservató
rio de Milão, onde estudou 
com os compositores Anto
nio Bazzini e Amilcar Pon- 
chielli. Escreveu “Capricho 
Sinfônico” e estimulado por 
Ponchielli participou de um 
concurso para óperas de um 
ato. Sua composição “Le 
Villi” não ganhou o prêmio, 
mas impressionou favoravel
mente o músico e crítico 
Arrigo Boito, que conseguiu 
para Puccini uma apresenta
ção da ópera no Teatro dal 
Verme, em Milão (1884). 
Sua segunda ópera “Edgar” 
não obteve o mesmo sucesso. 
Seu primeiro grande êxito 
veio a seguir com “Manon 
Lescalt”, apresentada no Tea
tro Regio de Turim (1893).

Sua fama como autor de 
óperas estava consolidada. 
“La Bohème” (1896) obteve 
nova consagração. Esse triun
fo permitiu-lhe uma estadia 
na tranqüila região de Torre 
dei Lago, na companhia de 
Elvira Gémignani, com quem 
tivera um fiiho em 1886. 
Viveu nessa região até 1922, 
compondo a maioria de suas 
obras: “Tosca”, “A Garota 
do Oeste”, “A Andorinha”, 
“Tríptico”, “Madame Butter- 
fly”. Quando se achava es
crevendo “Turandot”, adoe
ceu è nunca mais retomou o 
trabalho que seria terminado 
por Franco Alfano. Pela ori
ginalidade de sua obra, Puc
cini pode ser considerado o 
maior expoente do Realismo 
lírico. Possuía rara intuição 
para contrabalançar estrutu
ras dramáticas. Sabia que 
uma ópera não é apenas 
ação, mas também lirismo e 
tranqüilidade.

Puchkin (Alexander 
Sergeevitch)

Escritor e poeta russo (Mos
cou, 1799 — São Petersbur- 
go, atual Leningrado, 1837). 
De família aristocrática, te
ve uma educação francesa. 
Freqüentou o Instituto de 
Cadetes da Guarda Imperial, 
em Tsarkoie Selo (hoje Pu
chkin). Quando criança, cos
tumava passar o verão com 
a avó materna, numa locali
dade próxima a Moscou. 
Mais tarde, as personagens 
das histórias contadas por 
sua avó, ressurgiriam em seus 
livros. Iniciou sua carreira 
literária com a publicação de 
um poema: “Vestnik Euro- 
py” (“O Mensageiro da Euro
pa”, 181'4). Ainda no liceu, 
iniciou sua primeira obra 
completa: o romance “Rus- 
lan i Ljudmila” (“Ruslan e 
Ludmila”), escrito num estilo 
de poemas narrativos. Parti
cipou com um grupo de ami
gos de várias sociedades li
terárias clandestinas. A pu
blicação de alguns poemas 
dessa fase (1817/19) teve co
mo conseqüência o banimen

to do poeta em 1820 para 
a província da Moldávia, no 
sul do país. Desse período 
é o “Ciclo Meridional”, uma 
série de poemas narrativos 
românticos, com acentuada 
influência de Byron. Em 
suas obras “Kavkazski Plen- 
nik” (“O Prisioneiro no 
Cáucaso”, 1821) — primeira 
parte do ciclo —, “Bákhchi- 
saraiski Fontan” (“O Chafa
riz de Bakhtchisarai”, 1822), 
“Poltava” (1826) e “Tsyga- 
ny” (Os Ciganos, 1827), já 
se pode notar essa influência. 
O mais importante de seus 
poemas narrativos é “Eugeni 
Onegin” (“Eugênio Onegin”, 
1831), que, embora escrito 
em versos, é considerado o 
primeiro romance da litera
tura russa. Em Odessa, para 
onde foi transferido (1823/ 
24), envolveu-se numa aven
tura amorosa, apaixonando-se 
pela mulher do governador 
geral da província. Foi 
acusado de ateísmo pelo go
verno de Odessa, que inter
ceptou uma carta sua a um 
amigo. Exilado para a pro
priedade materna de Mikhai- 
lovskoe, no outro extremo 
da Rússia, viveu seu período 
mais produtivo. Os trabalhos 
dessa fase são baseados em 
motivos do folclore russo, 
escritos num estilo simples e 
fluente, diferente do brilhan
tismo de “Ruslan e Ludmi
la” ou dos melodiosos poe
mas do “Ciclo Meridional”. 
Em 1825 escreveu uma de 
suas obras mais importantes: 
“Boris Godunov”, que mar
cou o rompimento com o 
neoclassicismo do teatro fran
cês. Foi construída segundo 
os princípios populares das 
peças de Shakespeare. Com 
a ascensão do Czar Nicolau 
I, o poeta obteve permissão 
para retornar a Moscou. 
Mas foi constantemente vi
giado, tendo o próprio czar 
como censor de suas obras. 
Angustiado, produziu em no
vas dimensões. “Egipetskie 
Nochi” (“Noites Egípcias”, 
1827/30), “Kapitanskaia Do- 
chka” (“A Filha do Capi
tão”, 1834) e outras obras, 
abriram um novo capí
tulo na história da literatura 
russa. É considerado um dos 
precursores do romance psi
cológico russo e o criador 
da linguagem literária russa.

Pudovkin (Vsevolod 
Ularionovich)

Cineasta soviético (Penza, 
1893 — Riga, 1953). Inter
rompeu seus estudos de quí
mica para participar da Pri
meira Guerra Mundial, sen-

Ido ferido e aprisionado. Fin
do o conflito, viu-se atraído 
pelo teatro. Entusiasmado



após assistir a “Intolerância”, 
de David Wark Griffith, 
matriculou-se no Instituto 
Estatal de Cinematografia de 
Moscou, passando a traba
lhar no Laboratório Experi
mental de Lev Kuleshov. 
Depois de colaborar na di
reção de uma comédia, “Fe
bre de Xadrez” (1925), diri
giu o filme educativo “O 
Mecanismo do Cérebro” 
(1926) e, no mesmo ano, rea
lizou “Mãe”, baseado no li
vro homônimo de Górki e 
tido como obra-prima do ci
nema mudo mundial. No ano 
seguinte tez “O Fim de São 
Petersburgo” e em 1928 
“Tempestade sobre a Ásia”. 
Os três últimos são de gran
de valor devido à análise do 
problema da tomada de cons
ciência social das persona
gens: a mãe, um soldado, um 
nômade asiático. A essa al
tura, Pudovkin já havia pu
blicado dois livros, “A Re
presentação Cinematográfica” 
e “A Técnica Cinematográ
fica”, onde afirmava que a 
montagem era o fundamento 
e o elemento criador do ci
nema. Com o advento dos 
filmes falados, Pudovkin 
atravessou uma crise artís
tica e elaborou junto com 
Eisenstein, uma nova teoria 
sobre o contraponto audio
visual, a qual aplicaria 
em “O Desertor” (1933). 
Éste, porém, foi considerado 
inferior a seus grandes fil
mes mudos, embora ele seja 
respeitado como um dos 
quatro grandes cineastas so
viéticos da década de 1920, 
juntamente com Eisenstein, 
Doujenko e Dziga Vertov. 
Por motivos de saúde, não 
dirigiu filmes de 1934 a 
1938, voltando à atividade 
para filmar temas históricos 
russos como “Suvorov”
(1941) e “O Almirante Nak
himov” (1947). Seu último 
trabalho foi “A Volta de 
Vassili Bortnikov”, lançado 
em 1953.

Pugachev (Emiliano 
Ivanovitch)

Revolucionário russo (Zi- 
moievskaya, Stanitsa, 1742

— Moscou, 1775). Filho de 
um cossaco proprietário de 
terras, aos dezessete anos 
alistou-se no exército do 
Don, tomando parte nas úl
timas batalhas da Guerra dos 
Sete Anos (1756/63). Na 
Guerra Russo-Turca, partici
pou do cerco e da conquis
ta de Bendery (1758/70). Em 
razão de ferimentos de guer
ra, passou três anos no mos
teiro dos Velhos Crentes, fa
to que exerceria grande in
fluência sobre suas idéias. 
Tendo notícias da forte re
pressão à revolta cossaca 
dos Urais, dirigiu-se para a 
região (1772) e descobriu 
entre os cossacos fortes sen
timentos antigovernamentais. 
Foi preso como desertor e 
enviado para o exílio na Si
béria, de onde conseguiu fú- 
gir em 1773. Ém agosto do 
mesmo ano, foi para o leste 
do Volga, fazendo-se pasàá? 
pelo Imperador Pedro III. 
Inteligente e audacioso, ini
ciou sua campanha junto aos 
cossacos rebeldes. Seu obje
tivo era reparar as injus%as 
sofridas pelo povo russo e 
restaurar a liberdade aos cos
sacos. Em dezembro j£ pos
suía um exército de 30 000 
homens e 86 canhões, tendo 
em seu poder os fortes ao 
longo do rio Yaik. Seu pla
no era conquistar Orenbür- 
go e depois marchar para 
São Petersburgo, via Kazan 
e Moscou. Mas Orenbüfgo 
resistiu e Pugachev incorreu 
em grave erro: comprometeu 
grande parte da tropa no 
cerco da cidade. Isso permi
tiu a chegada de um reíõiço 
do alto comando russo, que 
lhe infligiu derrotas env Ta- 
tishchevo, oeste de Orenbur- 
go (1774), e Kazan (cídáde 
que ele chegara a toibar). 
Com um destacamento de 
quinhentos homens passou 
para a margem direita do 
Volga, marchando em dire
ção sul, para iniciar uma re
belião entre os cossacos do 
Don. Nessa jornada, campo
neses rebeldes aderiram a seu 
exército, que atacou Tsivilsk, 
Kurmysh, Alatyr, Saransk, 
Petrovsk e Saratov. Temero
so diante dos inúmeros su
cessos do líder rebelde, o 
governo russo ofereceu uma 
recompensa de 28 000 rublos 
por sua cabeça. Pugachev 
foi obrigado a abandonar o 
cerco de Tsaritsyn, sendo 
finalmente derrotado em 3 
de setembro de 1774, perto 
de Salniskovaya Vataga, 
quando perdeu 10 000 ho
mens, entre mortos e prisio
neiros. Com um pequeno 
grupo, conseguiu cruzar o 
baixo Volga, sendo porém, 
traído e entregue ao General 
A. V. Suvorov, em Yaitski.

Numa gaiola de ferro foi le
vado a Moscou, onde o exe
cutaram em 22 de janeiro.

Puget (Pierre)

Escultor francês (Séon, per
to de Marselha, 1620 — 
Marselha, 1694). Filho de 
um talhador de pedra, teve 
como primeiro professor 
Jean Roman, um construtor 
de barcos. Mas seu grande 
mestre seria Pietro de Cor- 
tona, em Roma. O famoso 
pintor ficou de tal modo 
afeiçoado a Puget que lhe 
ofereceu a mão de sua filha. 
O rapaz, porém, recusou e 
voltou à França. Entre 1643 
e 1656 trabalhou em Mar
selha e Joulon, basicamente 
como pihtor, mas também 
esculpindo carrancas de proa 
pará navios de guerra. Ob
teve seu primeiro grande su
cesso com os “Atlantes” 
(1656/57), que esculpiu para 
o Hotel de Ville, na cidade 
de Toulon. Seu renome per- 
correu o país, chegando aos 
ôüvidos do Ministro Fou- 
quet. Nessa mesma época foi 
chamado por Colbert que 
pretendia colocá-lo a serviço 
de Mazarino. Puget escolheu 
Fouquet. Mas enquanto foi 
a Carrara escolher mármore 
para o Hércules que escul
piria (1661), o ministro foi 
destituído. A estátua foi con
fiscada por Colbert, que a 
levou para a sua proprieda
de em Sceaux. Puget perma
neceu em Gênova, por vá
rios anos, os melhores da sua 
vida. Perfeitamente adaptado 
ao barroco genovês, esculpiu 
para òs mecenas da cidade: 
“São Sebastião” e “Santo 
Ambrósio”, para a Igreja de 
Santa Mâria de Carignano, 
e uma “Imaculada Concei
ção”, para o oratório de São 
Felipe Neri. Quando retor
nou à França, em 1667, fi
xou-se em Toulon, onde ob
teve a direção dos “ateliers” 
de escultura dos navios e de
corou com arte e fantasia os 
castelos do rei. Com a su
pressão quase total da deco
ração dos navios, iniciou o 
maior projeto da sua vida: 
“Midão de Crotona” (1682) 
e “Perseu Libertando Andrô- 
meda” (1684), feitos para o 
palácio de Versalhes e que 
exigiram dez anos de traba
lho. “Perseu” é uma obra 
poderosa, de um naturalis
mo indiferente à beleza. De 
temperamento latino e vi
brante, Pierre Puget foi um 
artista apaixonado. O lirismo 
e o movimento caracterizam 
sua arte. Mas, seu projeto 
de uma praça real em Mar
selha em honra a Luís XVI 
foi rejeitado. Sem imposições, 
realizou duas obras-primas: o
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baixo-relevo de “Alexandre e 
Diógenes” (1687/92) e “São 
Carlos Borromeu Orando pa
ra a Cessação da Peste em 
Milão” (1694). Como arqui
teto, realizou em Marselha 
os planos da Igreja dos Ca
puchinhos e da Caridade, 
que deixou inacabada.

Pulitzer (Joseph)

Jornalista e editor america
no (Mako, Hungria, 1847. —; 
Charleston, EUA, 1911). 
Educado em Budapeste, emi
grou para os Estados Uni
dos como recruta do Exér
cito da União. Em 1865 foi 
para Saint Louis e três anos 
depois tornou-se repórter do 
“Westliche Post”, jornal diá
rio de língua alemã. Tornou- 
se logo figura proeminente 
do jornalismo local (1869/
72). Foi eleito (1869) para 
a Câmara dos Deputados do 
Missouri, ajudando a fundar 
o Partido Liberal Republi
cano. Foi um dos secretários 
da Convenção de Cincinatti 
(1871/72) que apoiaram Ho- 
race Greeley para presiden
te. Ainda em 1871, tornou- 
se proprietário do “Westli
che Post”, que vendeu logo 
depois. Viajou pela Europa 
e na volta comprou outro 
jornal de língua alemã, qua
se falido: o “Saint Louis 
Staats Zeitung”. Para restau
rar as finanças do jornal, ven
deu a franquia da Associa
ted Press, para “The Glcoe”. 
Em 1878 comprou em leilão 
o falido “Saint Louis Dis- 
patch”. Da fusão deste com 
o “Saint Louis Post” surgiu 
o “Post Dispatch”, que se 
transformou no principal 
jornal, da região. Quando um 
de seus principais redatores, 
o Coronel John Cockerill, 
assassinou a tiros um advo
gado, por razões políticas, o 
jornal começou a perder o 
prestígio e Pulitzer partiu 
(1883) para o leste, onde 
comprou o “New York 
World” por 346 000 dólares. 
Em 1886, esse jornal fatura

va mais de 500 000 dólares 
anuais e caracterizava-se, co
mo todos os jornais de Pu
litzer, por uma agressiva in
dependência editorial. Sim
pático à causa dos trabalha
dores, apoiou a greve dos 
metalúrgicos de Homestead, 
na Pensilvânia (1892). Opôs- 
se radicalmente à candidatu
ra de William Jennings 
Bryan para a presidência 
(1896), tornando-se defensor 
da guerra com a Espanha 
(1898). “The World” foi res
ponsável por levar adiante a 
investigação sobre compa
nhias de seguros (1935), 
acusou o Presidente Theodo- 
re Roosevelt e o milionário 
John Pierpoint - Morgan e 
Elihu Root (que ganharia 
em 1912 o prêmio Nobel da 
Paz), de improbidade com 
relação aos fundos para 
construção do canal do Pa
namá. Legou verba para a 
criação da escola de jorna
lismo da Universidade de 
Colúmbia (inaugurada no ano 
seguinte à sua morte) e insti
tuiu o prêmio Pulitzer.

PurcelI (Henry)

Compositor inglês (Londres, 
1659 — idem, 1695). Sua 
carreira profissional foi qua
se toda ligada à Capela Real 
e à Abadia de Westminster. 
Foi admitido como cantor 
do coro da Capela Real, 
onde estudou música com 
Henry Cooke. Depois de tra
balhar como afinador de ins
trumentos e copista de parti
turas de hinos, tornou-se, em 
1677, compositor da orques
tra de cordas (24 violinos) 
de Carlos II. Três anos mais 
tarde era o organista da Ca
pela Real. Nessa época es
creveu ensaios teatrais para 
dramas e comédias. Em 1683 
foi nomeado compositor do 
rei, passando a escrever cele
brações fúnebres e músicas 
para o cerimonial da córte. 
Seus hinos e composições re
ligiosas tornaram-se popula
res em todas as catedrais do 
reino. De seu casamento
(1681) teve seis filhos, dos

quais três morreram ainda 
pequenos. A importância de 
PurcelI na história da música 
inglesa reside não só na ins
piração e originalidade que 
caracterizavam suas obras, 
mas no fato de ter conse
guido combinar a tradição 
inglesa da música de câmara 
com o estilo italiano que en
tão se difundia. Escreveu 
cerca de quarenta peças pa
ra teatro e sua obra sacra 
compõe-se de oitenta antífo
nas, 25 hinos, 29 odes e 
cantos, 42 composições para 
duo vocal e mais de cem 
canções. Suas composições 
mais famosas são a ópera 
“Dido e Enéias” (1680), a 
partitura para “Aurangzb” e 
“Amor Tirano”, de Dryden.

Puvis de Chavannes 
(Pierre)

Pintor francês (Lyon, 1824
— Paris, 1898). Filho de um 
engenheiro de minas, foi na 
juventude um entusiasta dos 
estudos científicos, chegando 
a entrar na Escola Politéc
nica. Por motivos de saúde 
não pôde prosseguir os es
tudos, mas o gosto pela or
dem e pela lógica marcariam 
sua’ obra. Estudou com Hen
ri Scheffer, Thomas Couture 
e Eugène Delacroix. Expôs 
pela primeira vez no Salão 
de 1850. Rejeitando tanto o 
estilo acadêmico quanto o 
impressionista, foi o primei
ro representante do idealis
mo na pintura do século
XIX. Acreditava que o ar
tista devia subordinar a na
tureza à expressão das idéias 
e à procura do belo. O es
tilo '■sóbrio caracterizou sua 
obra. Nos afrescos, introdu
ziu o gosto pelas paisagens 
calmas, onde a cor é sempre 
suave e as figuras estáticas. 
Fez murais para os museus 
de Amiens (“Concordia et 
Bellum”, 1861), de Mar
selha (“Massilia, Porte de 
L’Orient”, 1867/69), de Lyon 
(“Les Bois Sacré”, 1885). Pa
ra o Panthéon de Paris fez 
“Histoire de Saint Geneviè
ve” e para o Hôtel de Ville, 
“Eté et Hiver” (“Verão e 
Inverno”, 1891/92). Realizou 
ainda para a Biblioteca de 
Boston “Muses Inspiratrices” 
(1894/98). Foi o pintor inspi
rado de “Pauvre Pecheur” 
(“Pobre Pecador”, 1881) e 
“Les # Baigneuses” • (“As Ba
nhistas”). Às vezes trágicos, 
às vezes cômicos, graves ou 
burlescos, seus desenhos 
marcam a ligação entre Dau- 
mier e Picasso. Ò rigor e a 
ausência de profundidade e 
a composição sintética de 
cores explicam sua ascen
dência sobre Gauguin e 
Seurat.


