
Raabe (Wilhelm)

Novelista alemão (Eschers- 
hausen, 1831 — Brunswick, 
1910), representante de um 
realismo moderado no roman
ce e conto alemão do séc. 
XIX. Filho de um advogado, 
trabalhou inicialmente numa 
livraria de Magdeburgo é, 
entre 1854 e 1856, estudou 
na Universidade de Berlim. 
Seu primeiro romance, “Die 
Chronik der Sperlinsgasse” 
(“Crônica da Rua dos Par- 
dais”, 1857), foi publicado 
sob o pseudônimo de Jakob 
Corvinus e obteve grande su
cesso. Tornando-se consciente 
de sua capacidade, passou a 
viver das letras, a princípio 
em Wolfenbüttel, Stuttgart 
(1862/70), e depois em Bruns
wick, onde residiu os restantes 
quarenta anos de sua vida. Sua 
segunda obra, assinada com o 
seu verdadeiro nome, “Die 
Leute aus dem Walde” (“Gen
te da Floresta”, 1863), é um 
romance simbólico influencia
do pelo “Wilhelm Meister” 
de Goethe. A partir dessa 
época, voltou-se para o rela
to da vida das pessoas humil
des e do obscuro heroísmo 
cotidiano. Às vezes o tom é 
grave e sombrio, como na 
trilogia “Der Hungerspas- 
tor” (“O Pastor Faminto”, 
1864), “Abu Telfan” (1868) 
e “Der Schiidderump” (“O 
Carro dos Mortos de Peste”, 
1870), bem como em “Drei 
Federn” (“Três Sótãos”). Nas 
novelas dessa fase, o entrecho 
realista e quase satírico re
presenta uma crítica às ilu
sões alimentadas pela classe 
média a respeito das questões 
existenciais e da ordem social 
contemporânea. A situação 
do homem patenteia-se como 
basicamente trágica, e o autor 
aproximá-se do pessimismo 
de Schopenhauer. N a terceira 
e última fase, iniciada em 
1870, sua obra parece recon
ciliar-se com o mundo, retra
tando personagens representa
tivas das potencialidades hu
manas fundamentais. Desse 
período destacam-se: “Hora- 
cker” (1876); “Alte Nester” 
(“Velho Ninho” , 1880); “Das 
Horn von Wanza” (“A Trom
pa de W anza”, 1881); “Un- 
ruhige Gaste” (“Hóspedes 
Agitados” , 1886); “Das Od- 
feld” (1889)' e “Stopfkuohen”
(1891). É autor da narrativa 
histórica “Des Reiches Kro- 
ne” (“A Coroa do Império”), 
publicada em 1873.

Rabelais (François)
V. Rabelais, Enciclopédia 
Abril (vol. X)

Rachmaninoff 
(Serguei Vassilievich)

Pianista e compositor russo 
(Onega, governo de Novgo- 
rod, 1873 — Beverly Hills, 
Califórnia, EUA, 1943). Após 
um período de estudos pou
co brilhantes no Conservató
rio de São Petersburgo (atual 
Leningrado), foi para Moscou 
onde estudou piano sob a 
orientação de N. S. Zverev e 
Aleksander Siloti, bem como 
composição com A, S. Ta- 
neeve e A. S. Arenski. Com
pletou o curso de piano em 
1891 e o de composição no 
ano seguinte, ganhando uma 
medalha de ouro por sua 
ópera em um ato “Aleko”. 
Seu primeiro concerto para 
piano data do mesmo perío
do; a ele seguiram-se canções 
e um trio elegíaco em memó
ria de Tchaikóvski, uma fan
tasia orquestral e uma sinfo
nia em ré menor. Vítima de 
um colapso nervoso em con
seqüência da desastrosa e úni
ca apresentação da “Primeira 
Sinfonia” em Moscou (1897), 
deixou de compor, limitando- 
se às funções de segundo re
gente da orquestra da Ópera 
de Mamontov e dar aulas de 
piano em um colégio femini
no, em Moscou. Seu gênio 
criativo ressurgiu em 1900 
com o popular “Segundo 
Concerto para Piano em Dó 
Menor”, executado inicial
mente sem o primeiro movi
mento, composto no ano se
guinte. Seguiram-se uma so
nata para violoncelo e várias 
canções e peças para piano. 
Quando regente do Teatro 
Bolshoi de Moscou (1904/ 
06), compôs e levou à cena 
duas ó£>eras: “O Cavalheiro 
Avarento” e “Francesca da 
Rimini”. Entre o outono de 
1906 e o verão de 1908 vi
veu em Desdren, na Alema
nha, onde produziu quatro 
obras marcantes: a “Spgunda 
Sinfonia em Si Menor”
(1907), uma sonata para pia
no em ré menor (1907), o 
poema sinfônico “A Ilha dos 
Mortos”, inspirado nos qua
dros de Bòcklin, e o “Tercei
ro Concerto para Piano em 
Ré Menor” (1909), composto 
especialmente para uma 
“tournée” nos Estados Uni
dos, onde se apresentou co
mo compositor, pianista e re
gente. De 1910 até a Revolu
ção Bolchevique residiu em 
Moscou, aparecendo mais co
mo regente do que como pia
nista. Das suas composições 
desse período destacam-se 
“Liturgia de São João Crisós
tomo” (1910), uma sinfonia 
coral inspirada no poema “Os

wSinos”, de Edgar Allan Poe
(1913) e a ‘‘Missa da Véspe
ra” (1915). Em fins de 1917, 
deixou a Rússia, refugiou-se 
na Escandinávia e, em 1918, 
foi para os Estados Unidos, 
onde residiu até o final de 
sua vida, embora entre 1931 
e 1939 passasse os verões no 
lago Lucerna; na âuíça. A 
partir de 1917 devotou-se em 
especial à carreira «piahística, 
apresentando-se Vem toda a 
América e rta Europa, exceto 
na Rússia. No entanto, não 
deixou de comjjpr; o “Quarto 
Concerto p ara  Piano e Or
questra” é de 1927 e durante 
a década de 1930 compôs 
“Variações sobre um Tema 
de Corelli”, para piano 
(1932), “Rapsódia sobre um 
Tema de Paganini”, para pia
no e orquestra (1934), a 
“Terceira Sinfonia” (1936) e 
“Três Danças Sinfônicas”, 
estreadas em 1941. Sua inspi
ração, alimentada ao mesmo 
tempo pela música ocidental 
e pelo folclore russo, bem co
mo sua sensibilidade extrema, 
fazem dale um dos maiores 
compositores do século XX. 
Foi exímio pianista e suas 
obras mais características es
tão marcadas por uma rica e 
original composição para in
terpretação pianística.

Racine (Jean)

V. Racine, Enciclopédia Abril 
(vol. X)

Radcliffe-Brown 
(Alfred Reginald)

V. Radcliffe-Brown, Enciclo
pédia Abril (vol. X)

Radiguet (Raymond)

Escritor francês (Saint-Maur- 
des-Fossés, 1903 — Paris,
1923). Passando uma infância 
suburbana, entrou na escola 
comunal de Saint-Maur em 
1909, onde se destacou a pon
to de receber uma bolsa para 
estudar no Liceu Carlos Mag
no de Paris. Tomado por



uma febre de leitura, dedicou- 
se às obras dos autores fran
ceses dos séculos XVII e 
XVIII. Depois se interessaria 
por Stendhal, Proust, Rim- 
baud, Mallarmé e Lautréa- 
mont. Desde muito jovem 
participou dos círculos artís
ticos mais avançados de Pa
ris, graças ao trabalho jorna
lístico. Após abandonar os 
estudos, no entanto, seu pri
meiro romance, “Le Diable 
au Corps” (“Com o Diabo no 
Corpo”, 1923), revelou uma 
originalidade eminentemente 
vinculada à literatura france
sa clássica. Promovida por 
André Gide e editada por 
Bernard Grasset, a obra teve 
grande sucesso. Trata-se, pos
sivelmente, de uma autobio
grafia, que seria transposta 
para o cinema por Claude 
Autant-Lara, num filme em 
que Gérard Philipe encarnou 
de modo antológico o ado
lescente personagem do livro. 
A mesma pureza de estilo e 
a mesma delicada lucidez na 
análise psicológica dos desen
contros humanos'estão paten
tes em “Le Bal du Comte 
d’Orgel” (“O Baile do Con
de d’Orgel”), romance publi
cado em 1924, após sua m or
te prematura, em conseqüên
cia de febre tifóide.

V. Rafael, Enciclopédia Abril 
(vol. X)

Raleigh (Sir Walter)

Cortesão e navegador inglês 
(Hayes, Devon, c. 1554 — 
Londres, 1618). Teve inicia
ção militar com os hugueno- 
tes franceses (1569) e, a par
tir de 1578, em companhia de 
seu meio irmão Humphrey 
Gilbert, realizou aventurosas 
expedições marítimas contra 
os espanhóis, mediante carta 
de cargo. Em 1580 pôs-se a 
serviço de Leicester e com
bateu na Irlanda. Graças ao 
encanto pessoal, tornou-se 
favorito da Rainha Elizabeth

I. Conta a lenda que ele teria 
posto sua capa sobre a lama 
para que a rainha passasse. 
Elizabeth, sem lhe dar gran
des poderes políticos, cumu
lou-o de presentes, de lucra
tivos monopólios e de domí
nios na Inglaterra e na Irlan
da. Obteve cartas patentes 
para a descoberta e explora
ção de terras ainda desconhe
cidas. Evidenciando grande 
capacidade para os negócios, 
tornou-se imensamente rico e 
em 1584 financiou uma ex
pedição para explorar a costa 
norte-americana; no ano se
guinte chefiou uma outra, 
quando fundou na ilha Roano- 
ke uma colônia a que deu o 
nome de Virgínia. Embora 
essa tentativa de colonização 
houvesse falhado, foi sem dú
vida a origem da atuação da 
Inglaterra em terras america
nas. Além disso, é o respon
sável pela introdução da cul
tura da. batata (dita inglesa) 
e do tabaco nas ilhas Britâ
nicas. Com seu prestígio aba
lado junto à soberana, diante 
da ascensão de Essex, e to
mado por sede de aventuras, 
reiniciou suas atividades ma
rítimas. Em 1595 chefiou 
uma expedição à região das 
Guianas, onde supunha estar 
localizada a lendária Eldora
do. Participou ainda da ex
pedição contra Cádis (1596). 
Com a subida ao trono de 
Jaime I (1603), caiu em des
graça; injustamente acusado 
de conspirar contra o rei, foi 
condenado à morte, tendo 
sido a pena comutada em pri
são perpétua. Ficou prisio
neiro na Torre de Londres 
até 1616, quando sua pena 
foi relaxada a fim de que 
chefiasse uma expedição ao 
rio Orenoco, mas com a se
vera recomendação de não 
entrar em conflito com os 
espanhóis estabelecidos na
quela região. A expedição re
dundou em completo fracas
so; não encontrou o ouro 
que buscava e seus homens 
guerrearam contra os colo
nos da Espanha. Por isso, ao 
regressar à Inglaterra, foi no
vamente preso e Jaime I, a 
conselho do embaixador es
panhol, mandou decapitá-lo.

Ram Mohan Roy

Reformador hindu (Radhama- 
gara, . distrito de Burdwan, 
Bengala, 1772 — Bristol, In
glaterra, 1833). Durante sua 
mocidade viajou muito e 
aprendeu, além do bengali, o 
sânscrito, o persa, o árabe, 
o hebraico, o grego e o  in
glês. De 1803 até 1815 tra

balhou para a Companhia 
das índias Orientais. Aposen
tando-se, radicou-se em Cal
cutá e encetou várias campa
nhas visando a adaptar os 
costumes indianos aos dos in
gleses que então dominavam 
aquele país. Possuidor de 
grande erudição religiosa, 
apoiava-se nos próprios textos 
sagrados dos Veda, dos Upa- 
nishads e do Vedanta para 
combater certas práticas da 
religião dominante na índia, 
mas evitando os ataques di
retos aos fundamentos do 
hinduísmo e ao regime de 
castas. Como estadista, pro
curou facilitar as relações dos 
ingleses com o seu país, ba- 
tendo-se por reformas que 
mais aproximassem a cultura 
indiana dos padrões europeus. 
Nessa linha, preconizou a 
abolição do “sutee” , isto é, 
o sacrifício das viúvas na 
pira funerária dos maridos, 
bem como a de outros cos
tumes que considerava ma
nifestações de corrupção do 
hinduísmo medieval: adora
ção de imagens, sacrifício ri
tual de animais, poligamia e 
sistema de castas. Manifestou 
sua admiração pela liberdade 
política européia e a esperan
ça de que, por meio de sua 
ligação à Inglaterra, a índia 
viesse a desfrutar situação 
idêntica. Em 1830 fundou a 
associação Brahmo Samaj, 
com finalidades religiosas, 
sociais, morais e universalis- 
tas. No mesmo ano, o impe
rador titular de Délhi confe
riu-lhe o cargo de rajá e en- 
carregou-o de uma missão na 
Inglaterra, onde ficaria até 
a morte.

Ramakrishna (Gadadhara 
Chattopadhyaya, dito)

Místico hindu (Karmapukar, 
1834 — cercanias de Calcu
tá, 1886). Desprovido de ins
trução intelectual, mas prati
cando com grande zelo o as
cetismo, reuniu em tórno de 
si numerosos discípulos. Aos 
vinte anos já era sacerdote 
do templo da deusa Kali, nos 
arredores de Calcutá. Em sua 
juventude sentiu-se atraído 
pelas vidas dos heróis religio
sos e, segundo èle próprio 
relata, teve sua primeira ex
periência de êxtase espiritual 
com a idade de sete anos. 
Quando tinha vinte anos ca
sou-se com a jovem que para 
tal lhe fora destinada aos 
seis anos de idade, Sarada- 
mani, que foi sua fiel discí
pula e que permaneceu vir
gem durante tóda sua vida. 
Para ele, Kali era a Mãe Di-

Rafael Sanzio
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vina, e Rama, o espírito do 
universo; mais tarde adotou 
a adoração de Krishna e de
dicou-se à Vaishnava, forma 
de amor na qual a alma hu
mana ama a Deus como uma 
esposa devotada ama o ma
rido. Entre 1866 e 1874 es
tudou e dedicou-se sucessi
vamente ao islamismo e ao 
cristianismo, o que, aliado às 
práticas anteriores, permitiu- 
lhe visões de Rama, Krishna, 
Shiva, Kali, Alá e Jesus, le
vando-o a afirmar: “Descobri 
que se trata  do mesmo Deus, 
para o qual todos dirigem 
seus passos, embora por ca
minhos diferentes”. Dedicou 
os últimos anos de sua vida 
à formação de um grupo de 
seguidores, sob a direção de 
seu discípulo predileto e su
cessor, Vivekânanda. Ensina
va que a melhor forma de 
servir a Deus é servir aos 
homens e que Deus, embora 
fosse um, podia assumir vá
rios nomes e aspectos. Os 
fundamentos dessa fé sincre- 
tista estão expostos em sua 
obra “Práticas” . Tais ensina
mentos inspiraram a organi
zação que leva seu nome e 
que está representada pela 
“Ordem de Ramakrishna”, de 
monges, e pela “Missão Ra
makrishna”, de caráter filan
trópico, ambas sediadas na 
índia. Morreu vítima de cân
cer e seu discípulo e suces
sor Vivekânanda assim o de
finiu: “Não foram novas ver
dades que Ramakrishna veio 
pregar, embora seu advento 
haja trazido à luz verdades 
antigas”.

Ramalho (João)

Aventureiro português (Coim
bra, c. 1493 — São Paulo 
de Piratininga, Capitania de 
São Vicente, c. 1580). Por 
volta de 1512, naufragou nas 
costas brasileiras. Tendo sido 
bem recebido por Tibiriçá, o 
cacique dos guaianases, aca
bou por ligar-se a Bartira, 
sua filha, e permanecer entre 
os índios, embora tivesse dei
xado família em' Portugal; 
mais tarde, Bartira seria ba
tizada com o nome de Isabel. 
No entanto, João Ramalho 
teve vários filhos com outras 
mulheres, como era freqüente 
na época. Quando Martim 
Afonso de Sousa, donatário 
da capitania de São Vicente, 
desembarcou na enseada do 
mesmo nome, João Ramalho 
e o sogro, já então conver
tido à fé católica sob o no
me de Martim Afonso Ti
biriçá, foram-lhe de grande 
utilidade, conduzindo-o inclu

sive ao planalto pela trilha 
dos tupiniquins, através da 
serra do Cubatão. Essa tri
lha viria depois a ser chama
da de Caminho do Padre 
José, em lembrança de José 
de Anchieta, ou simplesmen
te Caminho do Mar. Ali 
chegados, Martim Afonso de 
Sousa fundou a Vila do Pi
ratininga, de duração efême
ra. Tendo recebido cargo de 
capitão-mor, João Ramalho 
fundou Santo André da Borda 
do Campo, que.foi elevada à 
categoria de vila pelo Go
vernador Tomé de Sousa, em 
1553. Com a fundação, no 
ano seguinte, do Colégio de 
São Paulo do Campo, de Pi
ratininga, entre o rio Taman- 
duateí e o riacho Anhanga- 
baú, a cerca de três léguas 
da vila que fundara, surgiram 
atritos entre os habitantes 
das duas povoações, o que 
levou o Governador Mem de 
Sá a ordenar a transferência 
para São Paulo da Câmara 
e dos moradores de Santo 
André (1560), medida que se 
tornou efetiva em 1562. Des
gostoso com tal providência, 
passou a viver em vo-untário 
ostracismo, até a morte.

Rameau (Jean-Philippe)

Compositor e teórico musical 
francês (Dijon, 1683 — Pa
ris, 1764). Aluno de seu pai, 
organista da Igreja de Notre- 
Dame de Dijon, realizou uma 
curta viagem a Milão (1701), 
residiu em Clermont-Ferrand 
(1702) e a partir de 1705 foi 
organista de diversas institui
ções religiosas em Paris. Nes
sa oportunidade publicou seu 
“Premier Livre de Pièces de 
Clavecin” (“Primeiro Livro 
de Peças para Cravo”). 
Transferiu-se depois para Di
jon a fim de substituir seu 
pai e publicou o “Traité de 
rH arm onie” (“Tratado da 
Harmonia”, 1722), que o tor
nou bastante conhecido. Nes
sa obra, formulou pela pri
meira vez a lei de- inversão 
dos acordes, criou um sis- 
tetna construtivo de acordes

por terças e mostrou a apre
sentação dos acordes a par
tir do baixo fundamental. Al
gumas proposições inconsis
tentes ali contidas foram sen
do corrigidas em trabalhos 
posteriores, entre os quais se 
destacam: “Nouveau Systè- 
me de Musique Théorique” 
(“Novo Sistema de Música 
Teórica”, 1726), “Démonstra- 
tion du Príncipe de 1’Harmo- 
nie” (“Demonstração do 
Princípio da Harmonia”, 
1750) e “Nouvelles Réflexions 
sur la Démonstration du 
Principe de 1’Harmonie” 
(“Novas Reflexões a respeito 
da Demonstração do Princí
pio da Harmonia” , 1752). D a
va maior importância às co
locações teóricas que a suas 
criações. O “Traité de l’Har- 
monie” baseava-se nos estu
dos de acústica do matemá
tico Joseph Sauveur. Mais 
tarde, Rameau enfrentaria em 
acirrada polêmica o enciclo
pedista D Alembert, precisa
mente em termos de mate
mática. Outro enciclopedista, 
Diderot, satirizaria a figura 
de compositor em “Le Neveu 
de Rameau” (“O Sobrinho 
de Rameau”). Em 1733 es
treou na ópera  de Paris a 
tragédia lírica “Hippolyte 1 et 
Aricie”, em cinco atos e um 
prólogo, com libreto do Aba
de Pellegrin; “Les Indes Ga
lantes” (“As índias Galan
tes”, 1735); “Castor et Pol- 
lux” (1737) e “Dardanus” 
(1739). Esta teve grande su
cesso e levou à reapresenta- 
ção das anteriores que não 
haviam tido grande êxito 
quando dos seus lançamentos. 
Em 1745 recebeu da Câmara 
o título oficial de composi
tor de música e a partir daí 
limitou-se a compor pequenas 
peças para diversão da corte. 
Sua penúltima ópera, “Les 
Paladins” (“Os Paladinos”), 
não foi bem recebida, mas a 
reapresentação das primeiras 
teve imenso sucesso. Em 1764 
foi feito nobre pelo rei e 
veio a falecer pouco depois 
da representação de sua últi
ma ópera, “Abaris ou les Bo- 
reades”. Toda sua obra ar
tística evidencia o represen
tante qualificado da música 
tipicamente francesa, em opo
sição à influência italiana de 
Lully. Por outro lado, é con
siderado como o fundador da 
teoria clássica da harmonia, 
concatenando em seus livros, 
de modo claro e científico, 
os conhecimentos mais ou 
menos empíricos de seus an
tecessores (princípio do bai
xo fundamental, ciclo de 
quintos, etc.) e abrindo cami
nho para os que o sucederam.



Ramiz Galvão (Benjamin 
Franklin Ramiz Galvão — 

Barão de)
Médico, professor, historia
dor e filólogo brasileiro (Rio 
Pardo, RS, 1846 — Rio de 
Janeiro, 1938). Estudou no 
Colégio Pedro II e diplo
mou-se pela Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro 
(1868), tendo servido como 
cirurgião durante a < Guerra do 
Paraguai. Lecionou grego, re
tórica, poética e literatura 
brasileira no Colégio Pedro 
II (1869/70). Entre 1870 e 
1882 exerceu o cargo de di
retor da Biblioteca Nacional, 
onde realizou profundas re
formas administrativas, desta
cando-se a publicação dos 
“Anais”, dos quais nove vo
lumes durante sua gestão. 
Realizou duas exposições de 
alto valor cultural: a Camo
niana (1880) e a de História 
do Brasil (1881). Esta deu 
origem ao “Catálogo da Ex
posição de História do Bra
sil”, o maior registro biblio
gráfico feito no país. Entre 
1882 e 1889 foi preceptor dos 
filhos da Princesa Isabel — 
Dom Pedro e Dom Luís — , 
tendo recebido o título de 
barão em 1888. No império e 
na República ocupou impor
tantes cargos, em geral li
gados à instrução pública. 
Durante a Revolta da Arma
da foi afastado em virtude do 
parentesco que o ligava ao 
Almirante Saldanha da Ga
ma. Dedicou-se então ao jor
nalismo pelas colunas da 
“Gazeta de Notícias”, do en
tão Distrito Federal. Entre
1897 e 1900, voltou a ensinar 
grego no Colégio Pedro II e 
em 1912 reassumiu seu posto 
de diretor da Instrução Pú
blica do Distrito Federal. A 
partir de 1912, dirigiu a 
“Revista do Instituto Histó-* 
rico e Geográfico Brasileiro” , 
do qual era membro. Em 
1928, foi eleito para a Aca
demia Brasileira de Letras, 
ocupando a cadeira número 
52. Foi professor da Facul
dade de Medicina do Rio de 
Janeiro e reitor da Univer
sidade da mesma cidade. Dei
xou as seguintes obras: “O 
Púlpito no Brasil” (1867); 
“Bibliotecas Públicas da Eu
ropa” (1875); “Galeria Histó
rica Brasileira” (1900); Ca
tálogo do Gabinete de Leitu
ra do Rio de Janeiro (1906); 
“Vocabulário Etimológico, 
Ortográfico e Prosódico das 
P’alavras Portuguesas Deriva
das da Língua Grega” (1909). 
No campo da medicina, es
creveu, entre outras, “Valor 
Terapêutico dos Calomela- 
nos” (1868) e “Calor, Luz, 
Eletricidade e Magnetismo” 
(1871).

Ramón y Cajal (Santiago)

Histólogo espanhol (Petilha 
de Aragão, Navarra, 1852 — 
Madrid, 1934). Devido a sua 
rebeldia, o pai obrigou-o a 
trabalhar como aprendiz de 
barbeiro e de sapateiro. No 
entanto, conseguiu graduar- 
se em medicina pela Univer
sidade de Saragoça (1873). 
Em seguida, viajou para 
Cuba como médico militar, 
onde permaneceu durante um 
ano. Regressou à Espanha 
com a saúde bastante abala
da e, enquanto convalescia, 
iniciou em Saragoça suas 
investigações sobre anatomia 
e embriologia, com escassos 
recursos técnicos e financei
ros. Em 1883, exerceu a cá
tedra de anatomia em Valên
cia e estudou as causas de 
uma epidemia de cólera ocor
rida naquela cidade em 1885. 
Em 1887, obteve por concur
so a cátedra de histologia 
da Universidade de Barcelona. 
Em 1888, no ápice da car
reira, formulou as leis que 
regem a morfologia e as co
nexões das células nervosas 
na substância cinzenta. Essas 
pesquisas propiciaram-lhe 
contato com os meios cientí
ficos internacionais. No mes
mo ano, ainda por concurso, 
passou a ocupar a cátedra de 
histologia e anatomia patoló
gicas da Faculdade de Medi
cina de Madri. Em 1889, pro
nunciou uma série de pales
tras na Universidade de Clark 
(Worcester, EUA), sobre suas 
investigações a respeito do 
córtex cerebral. A partir de
1902, fundou e dirigiu o Ins
tituto de Investigações Bioló
gicas, isolando e estudando 
os neurônios através de um 
método próprio; realizou ain
da estudos e descobertas re
ferentes ao cerebelo, medula, 
córtex cerebral, gânglios ra- 
queanos, bulbo olfativo, etc. 
Entre 1908 e 1928, dedicou- 
se ao estudo da degeneração 
e regeneração do tecido ner
voso. Em 1906, partilhou com 
Camillo Golgi o prêmio No- 
bel de medicina. Deixou 
numerosas obras científicas,

destacando-se a que é consi
derada fundamental: “Textura 
dei Sistema Nervioso dei 
Hombre y de los Vertebra
dos” (1899-1905). Considera
do grande estilista, deixou 
também obra literária de va
lor: “Cuentos y Vacaciones” 
(“Histórias e Férias”); “Re- 
cuerdos de mi Vida” (“Lem
branças de minha Vida”); 
“Discurso” (ao tomar posse 
da cadeira de membro da 
Academia de Ciências da Es
panha) e “El Mundo Visto a 
los Ochenta Anos” (“O Mun
do Visto aos Oitenta Anos”), 
sua derradeira obra.

Ramos (Artur de Araújo 
Pereira)

Médico, antropólogo e fol- 
clorista brasileiro (Pilar, 
atualmente Manguaba, AL, 
1903 — Paris, 1949). For
mou-se em medicina pela Fa
culdade da Bahia, em 1926. 
No ano .seguinte tornou-se 
médico alienista do Hospital 
São João de Deus, em Sal
vador, e em 1928 foi nomea
do médico legista do Institu
to Nina Rodrigues daquela 
capital. Mais tarde transfe
riu-se para o Rio de Janeiro, 
onde foi chefe do Serviço de 
Ortofrenia e Higiene Mental 
do Departamento de Educa
ção (1934). Ocupou a livre- 
docência de clínica psiquiá
trica da Faculdade de Medi
cina da Bahia. No Rio de 
Janeiro, foi professor de psi
cologia social na Universida
de do Brasil, bem como pro
fessor catedrático de antro
pologia e etnografia na Fa
culdade Nacional de Filoso
fia. Em 1941, fundou a So
ciedade Brasileira de Antro
pologia e Etnologia. Em 
1949, passou a ocupar o car
go de chefe do Departamen
to de Ciências Sociais da 
UNESCO, em Paris, cidade 
onde veio a morrer repenti
namente. Prosseguindo os tra
balhos e ampliando conclu
sões a que chegara Nina Ro
drigues, Ramos realizou im
portantes pesquisas no campo 
da religião e do folclore 
afro-brasileiro, contribuindo 
para o conhecimento das cul
turas africanas e do negro no 
Brasil. Dedicou-se também, 
especialmente no início da 
carreira, aos estudos de psi
canálise e higiene mental. 
Colaborou intensamente em 
revistas especializadas nacio
nais e estrangeiras sobre as
suntos de sua especialidade, e 
sua obra compreende 458 tra
balhos originais, muitos dos 
quais traduzidos para diver
sos idiomas, abordando diver
sos assuntos: “Primitivismo e 
Loucura” (tese de psiquiatria, 
1926); “Sordície dos Aliena-
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dos” (1929); “Estudos de 
Psicanálise” (1931); “Freud, 
Adler e Jung” (1933); “Edu
cação e Psicanálise” (1934); 
“Psiquiatria e Psicanálise” 
(1934); “O Negro Brasileiro” 
(1934); “O Folclore Negro do 
Brasil” (1935); “Introdução 
à Psicologia Social” (1936); 
“Loucura e Crime” (1937); 
“A Criança Problema” 
(1939); “A Aculturação Ne
gra no Brasil” (1942); “A 
Renda de Bilros e sua Acul
turação no Brasil” (1948); 
“Introdução à Antropologia 
Brasileira” e “Estudos do 
Folclore”. Desempenhando 
papel inovador nos estudos 
antropológicos brasileiros, 
aplicou métodos de trabalho 
de campo e orientações téc
nicas modernas, especialmen
te nos estudos sobre o negro. 
A pesquisa histórica cuidado
sa é a base de seu trabalho, 
combinada à investigação das 
transformações das culturas 
africanas nas condições de 
vida impostas aos escravos e, 
posteriormente, aos negros li
bertos. Para compreender os 
processos de mudança cultu
ral, utiliza conceitos como o 
de aculturação, que lhe per
mitem uma visão dos fenô
menos culturais, renovadora 
e moderna para sua época.

Ramos (Graciliano)

V. Ramos, Graciliano, Enci
clopédia Abril (vol. X)

Ramos (Nereu)
Político e advogado brasileiro 
(Lajes,. SC, 1888 — Curitiba, 
PR, 1958). Diplomou-se na 
Faculdade de Direito de São 
Paulo (1909) e regressou a 
Santa Catarina, onde se dedi
cou ao jornalismo e à políti
ca, sendo eleito deputado es
tadual em duas legislaturas, 
e deputado federal em 1930. 
Foi deputado constituinte em 
1934, e novamente deputado 
federal no período que se se
guiu (1935). Eleito, no mes
mo ano, governador de San
ta Catarina, foi, a partir de

1937, interventor federal no 
Estado, cargo em que perma
neceu até 1945, ao fim da di
tadura Vargas. Durante sua 
gestão no governo catarinen
se, dedicou especial atenção 
à nacionalização do ensino 
nas zonas de colonização ale
mã. E, durante a Segunda 
Guerra Mundial, realizou mo
derada mas eficiente campa
nha antinazista, além de cui
dar da organização dos pe
quenos produtores em bases 
cooperativistas. Após haver 
deixado a interventoria, can
didatou-se a deputado federal 
e a senador por seu Estado 
natal; eleito para as duas ca
deiras, optou pelo Senado, 
tendo sido presidente daque
le órgão. Foi vice-presidente 
da República na chapa Euri- 
co Gaspar Dutra^ (1946/51) e 
exerceu a presidência no pe
ríodo de 13 a 30 de maio de 
1949, quando o presidente 
viajou para os Estados Uni
dos. Novamente eleito sena
dor, foi vice-presidente do 
Senado e, durante a  crise 
política resultante das ma
nobras para impedir a pos
se de Juscelino Kubitschek, 
ocupou a presidência da 
República no período de 
11 de novembro de 1955 a 
31 de janeiro de 1956; pas
sou o cargo ao presidente 
eleito, do qual foi ministro 
da Justiça até 1957, quando 
pediu demissão e assumiu sua 
cadeira no Senado. Foi tam
bém professor catedrático de 
direito público constitucional 
na Faculdade de Direito de 
Santa Catarina. Por sua cons
tante defesa dos atributos do 
poder legislativo, ao longo de 
toda sua vida parlamentar, 
recebeu, em nome do Con
gresso Nacional, uma home
nagem dos cronistas políticos, 
no Rio de Janeiro. Faleceu 
num desastre aéreo nos arre
dores de Curitiba.

Ramsay (William)

Químico inglês (Glasgow, Es
cócia, 1852 — High Wycom
be, Buckinghamshire, 1916).

Após haver estudado em sua 
cidade natal até 1870, foi pa
ra Heidelberg, onde traba
lhou com Robert Wilhelm 
Bunsen, transferindo-se no 
ano seguinte para Tübingen. 
Em 1872 tornou-se assistente 
no laboratório de química 
técnica do Colégio Andersen 
de Glasgow. Doutorou-se em 
Tübingen (1873) e no ano se
guinte passou a ser assistente 
da cadeira de química. Em 
1880 passou a ocupar a ca
deira de química do Umver- 
sity College de Bristol, do 
qual se tornou diretor no ano 
seguinte. Entre 1887 e 1913 
lecionou no University Colle
ge de Londres. Após haver 
realizado estudos relativos à 
ação fisiológica de certos 
alcalóides e produtos tera
pêuticos, dedicou-se definiti
vamente, a partir de 1876, à 
química inorgânica e físico- 
química. Com Sidney Young 
e outros, estudou o estado 
crítico, a relação entre pres
são de vapor e temperatura, 
além de outras propriedades 
dos líquidos (Regra de Ram- 
say-Young). Em 1894, junta
mente com Rayleigg desco
briu um novo gás, posterior
mente denominado argônio, 
existente na atmosfera. No 
ano seguinte, buscando novas 
fontes de argônio, obteve, pe- 
Jo aquecimento do mineral 
cleveíta com ácido, um gás 
com espectro idêntico ao do 
hélio; verificou-se mais tarde 
que ele existia no ar na pro
porção de uma parte para 
250 000. Ainda em 1895, re
cebeu a medalha Davy da 
Sociedade Real. Em 1898, 
com a colaboração de M. W. 
Travers, descobriu no ar lí
quido mais três gases do mes
mo tipo, que foram denomi
nados neônió, criptônio e xe- 
nônio, presentes no ar em 
proporção extremamente pe
quena. Constatando a asso
ciação do hélio com os mine
rais radiativos, voltou-se para 
o estudo da radiatividade e, 
com F. Soddy, descobriu em 
1903 que o hélio era produ
zido continuamente como um 
produto da desintegração das 
emanações do rádio. Essa 
descoberta levou à teoria da 
transmutação e suas impor
tantes conseqüências. Final
mente, em 1910, juntamente 
com Gray, conseguiu deter
minar a densidade e o peso 
atômico de uma quantidade 
infinitamente reduzida de 
uma fração das emanações do 
rádio; esse gás, denominado 
nitônio, é hoje conhecido co-; 
mo radônio. Ramsay é por
tanto o responsável pela des
coberta de toda a família dos 
gases nobres. Em 1904, rece
beu o prêmio Nobel de quí
mica. Dentre suas obras des-



tacam-se: “A System of Che
mistry” (“Um Sistema de 
Química”, 1891); “The Ga
ses of the Atmosphere” (“Os 
Gases da Atmosfera”, 1896); 
“Modern Chemistry” (“Quí
mica Moderna”, 1901); “In
troduction to the Study of 
Physical Chemistry” (“Intro
dução aos Estudos de Físico- 
Química”, 1904); “Essays 
Biographical and Chemical” 
(“Ensaios Biográficos e Quí
micos”, 1909); “Elements and 
Electrons” (“Elementos e Elé
trons”, .1913); e “Life and 
Letters of Joseph Black” 
(“Vida e Cartas de Joseph 
Black”), publicado postuma
mente em 1918.

Ramsés II (Ramasses ou 
Ramassu)

Faraó egípcio (cerca de 1301
— 1235 a. C.). Seu nome é 
a transcrição grega da deno
minação egípcia “Ramassu”. 
(criado pelo deus Rá) e foi 
usado por onze faraós das 
XIX e XX Dinastias. É fre
qüentemente conhecido como 
Ramsés, o Grande, devido à 
quantidade e ao tamanho dos 
monumentos que fez erigir no 
Egito e na Núbia, durante seu 
longo reinado. Era filho de 
Sethi I que o associou ao po
der para evitar futuras dispu
tas políticas. Combateu du
rante anos os hititas, tentan
do arrebatar-lhes a Síria, 
numa guerra alternada por 
vitórias e derrotas. Seu maior 
confronto com eles, em Ka- 
desh (cerca de 1299 a. C.), 
f.oi celebrado como uma gran
de vitória nas paredes de 
numerosos templos egípcios. 
Com a morte de Sethi, foi-lhe 
permitido usar oficialmente o 
papel de rei divino, protetor 
de seu povo, conforme se re
lata no “Poema de Kadesh”, 
considerado uma das mais be

las obras da literatura egíp
cia. Uma espécie de tratado 
de não-agressão e seu casa
mento com uma princesa hi- 
tita selaram a paz com esse 
aguerrido povo. No fim de 
seu reinado, dedicou-se às 
construções monumentais. Se
gundo os antigos gregos, 
mandou edificar em cada ci
dade do império um templo 
à divindade principal do lu
gar, e, segundo egiptólogos 
do século XX, não há ruínas 
no Egito em que seu nome 
deixe de aparecer. Em Tebas, 
no Templo de Amenhotep III 
(Luxor, onde atualmente se 
situa a represa de Assuã), fez 
importantes reformas* embe
lezando-o com dois magnífi
cos obeliscos, dos quais um 
está hoje em Paris, no cen
tro da Praça da Concórdia. 
Seu imenso túmulo no vale 
dos Reis foi sucessivamente 
devastado durante séculos. A 
tradição legendária transmi
tida pelos gregos empresta-lhe 
também o nome de Osiman- 
dyas e algumas vezes o con
funde com Senusret III. Cer
tos historiadores acreditam 
que o episódio bíblico do 
êxodo teve lugar durante seu 
reinado.

Rangel Pestana (Francisco)

Político e jornalista brasilei
ro (Iguaçu. RJ, 1839 — São 
Paulo, SP, 1903). Bacharelado 
em Ciências Jurídicas pela 
Faculdade de Direito de São 
Paulo (1863), foi para a 
Corte, onde se dedicou ao 
jornalismo e à política. Par
ticipou da maioria dos mo
vimentos em favor da Re
pública. Juntamente com 
Aristides Lobo, Saldanha 
Marinho, Lopes Trovão, 
Quintino Bocaiúva, Salvador 
de Mendonça e outros, foi 
um dos signatários do M a
nifesto Republicano de de
zembro de 1870, ao qual se 
seguiu a fundação do Clu
be Radical de onde surgiria 
mais tarde o Partido Repu
blicano. Por motivo de saúde 
transferiu-se para Campinas, 
onde exerceu a advocacia e 
se casou (1871). Nessa opor
tunidade, tendo já libertado 
os escravos que recebera co
mo herança paterna, levou a 
esposa a libertar os que lhe 
pertenciam, criando alguns 
problemas com a classe diri
gente local. Em 1875, regres
sou à cidade de São Paulo, 
onde abriu, com o auxílio de 
sua esposa, o Colégio Pesta
na, tendo sido também pro
fessor no Colégio Americano 
Internacional. Como jorna
lista, foi um dos fundadores 
e diretores do jornal “A Pro
víncia” (1875), que viria a ser 
“O Estado de S. Paulo” ,

transferindo o cargo a Júlio 
Mesquita quando integrou 
a Assembléia Constituinte 
(1890/91), incumbida de ela
borar a primeira Constitui
ção da República. Foi suces
sivamente deputado e senador 
pelo Estado do Rio, bem co
mo vice-presidente desse Es
tado. Em 1895, exerceu a 
presidência do Banco da Re
pública, depois Banco do 
Brasil. Em 1900, foi presi
dente do Estado do Rio de 
Janeiro, e em seguida sena
dor por São Paulo. Duas 
constantes orientaram sua vi
da jornalística e política: abo
lição e República e, de am
bas, foi um dos mais brilhan
tes defensores. De si mesmo, 
dizia: “No domínio da mo
narquia considerei-me honra
do com a minha origem de 
plebeu. No da República, sin
to-me feliz por me achar 
obscuro no meio do povo, 
que nunca cortejei leviana
mente para lhe merecer as 
graças”. Deixou a obra “O 
Partido Republicano na Pro
víncia de São Paulo” (1877).

Rank (Otto)

Psicólogo austríaco (Viena,
1884 — Nova York, 1939). 
Doutorou-se pela Universida
de de Viena (1912) e tornou- 
se logo um dos mais fervoro
sos seguidores das doutrinas 
psicanalíticas de Sigmund 
Freud. Entretanto, enquanto 
a maioria dos discípulos de 
Freud se devotava fundamen
talmente à aplicação clínica 
da psicanálise, Rank utiliza
va-se desses princípios no es
tudo da mitologia, da arte e 
da literatura. Em seu pri
meiro trabalho importante 
“Der Kiinstler” (“O Artista”), 
publicado em 1907 e depois 
ampliado e republicado sob 
o título “Arte e o Artista” , 
empregou a teoria freudiana 
dos mecanismos dos sonhos 
para explicar os processos 
mentais do artista. Por outro 
lado, julgava que o comple
xo de Édipo estava presente 
em inúmeros temas ou mo
tivos do mito e da poesia, 
conforme expôs em suas 
obras “Der Mythus von der 
Geburt des Helden” (“O Mi
to no Nascimento do Herói” ,
1909) e “Das Inzeçt Motiv in 
Dichtung und Sage” (“O Te
ma do Incesto na Poesia e na 
Lenda”, 1912). Foi também 
o responsável, entre 1912 e 
1924, pelos dois primeiros 
periódicos europeus sobre 
psicanálise: “Imago” e “In
ternationale Zeitschrift für 
Psychoanalyse” (“Revista In
ternacional de Psicanálise”). 
Em 1919 fundou a Internatio
nale Psychoanalytische Ver- 
lag (Editora Internacional de
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Psicanálise), da qual foi di
retor até 1924. Freud endos
sou e valorizou as contribui
ções iniciais contidas em suas 
primeiras obras. Entretanto, 
opôs-se firmemente às teorias 
desenvolvidas em seu livro 
“Das Trauma der Geburt” 
(“O Trauma do Nascimento”,
1924), onde Rank defendia a 
idéia de que o trauma que o 
indivíduo sofre ao nascer, 
perdendo a segurança do ven
tre materno, seria o motivo 
da angústia e das neuroses. O 
episódio fez com que eles 
rompessem relações. Após 
deixar Viena, em 1924, dedi
cou-se principalmente ao en
sino e à prática psicotera- 
pêutica, dividindo suas ativi
dades entre Paris e os Es
tados Unidos. A partir de
1936, estabeleceu-se em Nova 
York, onde procurou, atra
vés de várias obras e de uma 
prática própria, modificar as 
teorias freudianas que haviam 
se desenvolvido sob as condi- 
çoes sociais vigentes na épo
ca em Viena, adaptando-as às 
necessidades contemporâneas 
e características de uma so
ciedade industrial como a 
norte-americana.

Raposo Tavares (Antônio)

Bandeirante brasileiro de ori
gem portuguesa (São Miguel 
de Beja, 1598 — São Paulo, 
SP, 1659?). A partir de 1622, 
residiu na Capitania de São 
Vicente, onde se dedicou à 
escravização dos índios para 
trabalhos nas fazendas da re
gião. Valendo-se dos conflitos 
gerados pelo Tratado de Tor- 
desilhas (1494), juntamente 
com outros bandeirantes, pi
lhou várias vezes as reduções 
jesuíticas espanholas aprisio
nando os índios ali reunidos, 
o que acabou assegurando 
para o Brasil a posse de ter.- 
ras hoje situadas nos Estados 
do Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e Mato 
Grosso. Em 1628, com a 
participação dos bandeirantes 
Pedro Vaz de Barros, André 
Fernandes e Brás Leme, or
ganizou uma grande bandeira,

cujo comando foi confiado a 
Manuel Preto, e que dispunha 
de quatro companhias portu
guesas, mamelucos e mais de 
3 000 índios tupis. Tendo 
atravessado o rio Paranapa- 
nema, assolou e destruiu San
to Inácio e São Loreto e, a 
seguir, Vila Rica e Ciudad 
Real. O imenso território que 
atualmente constitui o Esta
do do Paraná foi anexado a 
então Capitania de São Pau
lo. Prosseguindo sua marcha, 
destruiu a cidade de Santia
go de Xeres, na região sul do 
atual Estado de Mato Gros
so. Regressou a seguir a São 
Paulo, trazendo ricos despo
jos e mais de 10 000 índios 
das reservas jesuíticas, que 
escravizara para venda ou pa
ra trabalhar em suas fazen
das. Em 1636, organizou nova 
bandeira e destruiu os aldea
mentos jesuíticos na região 
do Tape, onde hoje se situa 
aproximadamente a cidade de 
Rio Pardo, no Rio Grande 
do Sul. Com *a ameaça do 
Príncipe de Nassau de am
pliar o domínio holandês, 
reuniu uma tropa paulista e 
foi juntar-se na Bahia ao con
de da Torre, na infrutífera 
tentativa de atacar Pernam
buco. Feito mestre-de-campo, 
retornou a São Paulo. Em 
1648, realizou uma aventura 
que o notabilizaria definitiva
mente: com duzentos brancos 
e mamelucos e mais de mil 
índios, organizou a chamada 
Bandeira dos Limites que as
solou e destruiu em defini
tivo as Reduções Jesuíticas 
espanholas na região do Ita- 
tim, confluência dos rios Pa
raguai e Apa. Em busca dos 
fantásticos tesouros de Poto- 
si, no Peru, que jamais al
cançou, subiu o rio Paraguai, 
desceu o Grande, ou Guapi 
(hoje em território boliviano), 
o Mamoré, o Madeira e o 
Amazonas. Em 1651, três 
anos depois de sua partida, 
a bandeira estava reduzida a 
59 homens brancos e alguns 
índios. Regressou a São Pau
lo por mar. Havia realizado, 
o primeiro périplo interno do 
Brasil, superior a 12 000 qui
lômetros, embora seja contro
vertido tal percurso. Raposo 
Tavares retirou-se depois, ve
lho e doente para sua fazen
da de Barueri em São Paulo, 
onde veio a falecer.

Raquel
Personagem bíblica. Segundo 
um dos relatos que aparecem 
no Livro do Gênesis, seria 
uma das filhas de Labão. 
Quando Jacó chegou à Me- 
sopotâmia, à procura de seu 
tio Labão, encontrou-a pas
toreando ovelhas e por ela 
se apaixonou. Pediu-a em

casamento a Labão. Este con
cordou, com a condição de 
que Jacó trabalhasse para ele 
durante sete anos. Entretanto, 
terminado o prazo estipulado, 
Labão deu-lhe como esposa 
a filha mais velha, Lia. Em 
paga de seu casamento com 
Raquel, Jacó foi obrigado a 
trabalhar para o tio e sogro 
por mais sete anos; só então 
Jacó conseguiu deixar Labão 
e retornar para Canaã. Só 
muito mais tarde Raquel deu 
ao esposo dois filhos, José 
e Benjamim, tendo morrido 
em conseqüência do parto 
deste último. Sobre seu tú
mulo, Jacó ergueu um mo
numento, próximo a Belém. 
Esse episódio bíblico serviu 
de inspiração a Camões num 
dos mais belos sonetos da 
língua portuguesa.

Rask (Rasmus Christian)

Lingüista dinamarquês (Bron- 
dekilde, próximo a Odense, 
1787 — Copenhague, 1832). 
Após haver realizado viagens 
de estudo pela Suécia e N o
ruega (1812), foi para a Is
lândia onde concluiu uma 
obra notável, “As Origens da 
Língua Islandesa” (1818). A 
fim de realizar estudos com
parativos dos idiomas da Es
candinávia com outros, obte
ve uma subvenção do Esta
do, seguiu para a Rússia, 
Ásia central, Pérsia, índia, 
Ceilão e outros países, re
gressando a Copenhague em 
1823 com pleno domínio de 
diversos idiomas até então 
pouco conhecidos no mun
do ocidental. Recolheu tam 
bém grande número de ma
nuscritos orientais, preciosos 
por sua antiguidade (ora en
contrados na Biblioteca de 
Copenhague). Mais tarde, foi 
professor de história da lite
ratura (1825), de línguas 
orientais (1826) e de islandês 
(1831), tendo ainda exercido 
o cargo de conservador-chefe 
da Biblioteca da Universidade 
de Copenhague. Ao mesmo 
tempo que Bopp, mas de mo
do independente, comprovou 
o parentesco das línguas ger
mânicas com o grego, o la
tim e o balto-eslavo. expon
do suas conclusões na obra 
“Pesquisas sobre a Evolução 
da Língua Nórdica Antiga”, 
publicada em 1818. Conside
rado como um dos fundado
res da gramática comparada, 
fez parte de diversas socieda
des científicas européias. 
Dentre suas obras destacam- 
se: “Regras da Língua Islan- 
desa”, “Gramática Anglo-Sa- 
xônica” , “Investigação sobre 
a Língua Islandesa”, “Sobre 
a Escrita Cingalesa” e 
“Ensaio de uma Ortografia 
Científica Dinamarquesa”.



Rasputin (Grigori 
Iefimovitch Novikh, dito)

Monge russo (Pokrovskoie, 
próximo de Tobolsk, 1872 — 
Petrogrado, atual Leningra- 
do, 1916). De origem cam
ponesa, ligou-se na juventu
de à seita dos flagelantes. 
Semi-analfabeto mas extre
mamente astuto e dotado de 
grande magnetismo pessoal, 
afirmava agir sob inspiração 
divina e ser capaz de operar 
milagres, insistindo em que 
o contato com seu corpo 
surtia efeito curativo e pu
rificador. Com isso, dava 
vasão a seu insaciável ape
tite sexual, o que lhe valeu 
o epíteto que adotaria como 
nome: Rasputin (isto é, “De
vasso”). Chegou em 1903 a 
São Petersburgo, apresentan
do-se como peregrino e “sta- 
riets” (homem santificado), 
fazendo-se amigo de impor
tantes dignitários da igreja 
ortodoxa e de membros da 
aristocracia. Conseguiu intro- 
duzir-se na decadente corte 
do Czar Nicolau II, graças 
a suas propaladas qualidades 
de taumaturgo e de hipnoti
zador, participando ainda de 
inúmeras intrigas políticas e 
pessoais que agitavam a no
breza russa da época. Exer
ceu, a partir de 1905, enorme 
influência sobre a Czarina 
Alexandra Feodorovna, em 
especial sob o pretexto de 
que podia zelar pela saúde 
de seu filho Alexandre, he
mofílico e herdeiro do tro
no. Alexandra considerava-o 
um enviado de Deus, que 
salvaria a dinastia Romanov. 
Rasputin afirmava ao czar 
que valia mais ouvir a opi
nião dele, um mujique, do 
que a dos conselheiros da 
corte, já que ele era um le
gítimo porta-voz do povo. 
Abusando da impunidade que 
lhe dava a família impefíal,

praticando em larga escala a 
corrupção e o suborno, tor
nou-se uma figura odiada por 
grande parte da nobreza. 
Após escapar de um atenta
do em 1914, com o czar as
sumindo o comando das tro
pas russas na frente de guer
ra, em 1915, Rasputin passou 
a ter grande poder de deci
são em relação às questões 
internas do governo, formal
mente a cargo da czarina. 
Ele opunha-se à guerra, que 
percebia constituir uma amea
ça à dinastia Romanov e, 
por conseguinte, a sua posi
ção. Seus atos, contudo, pre
judicavam o funcionamento 
da máquina administrativa 
do governo. Sua posição po
lítica agravou-se quando im
pôs Stürmer como presiden
te do conselho da Duma e 
grupos de extrema direita 
passaram a tramar a morte 
do monge: acabou sendo as
sassinado por dois parentes 
do czar, o Príncipe Félix 
lussupov e o Grão-Duque 
Dimítri, com o auxílio do 
deputado Purichkevitch. Tor
nou-se legendária a resistên
cia do monge aos vários 
meios empregados pelos as
sassinos (veneno, arma bran
ca, arma de fogo). Posterior
mente, o Príncipe lussupov, 
já emigrado, escreveu um li
vro em que relata e procura 
justificar o assassínio de Ras
putin.

Ratcliff (João Guilherme)

Corsário e revolucionário 
português (Porto, 1776 — 
Rio de Janeiro, GB, 1825). 
Filho de um polonês nego
ciante de instrumentos musi
cais e náuticos e de uma 
portuguesa, dedicou-se desde 
muito jovem à vida do mar, 
tendo feito várias viagens cor
sárias à Ásia. Dotado de só
lida cultura, era oficial de 
secretaria e teve participação 
ativa na revolução constitu- 
cionalista do Porto em 1820. 
Embora esse movimento tri
unfasse, foi injustiçado e per
seguido, emigrando então pa
ra o Brasil. Fixou-se em 
Pernambuco, onde não tardou 
a unir-se à maçonaria e aos 
conspiradores. Ligou-se ao 
grupo que, sob a liderança 
de Manuel de Carvalho Pais 
de Andrade, não tardaria a 
desfraldar a bandeira repu
blicana, sob a denominação 
de Confederação do Equa
dor, nas províncias de Per
nambuco, Ceará, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Paraíba. 
Coube-lhe o comando dos 
dois únicos navios de que 
dispunham os revolucioná
rios: “Constituição ou M or
te” e “Maria da Glória”. En
tretanto acabou sendo apri

sionado pelo comandante le
galista Teodoro de Beaure- 
paire e, juntamente com ou
tros, enviado à Bahia, sub
metido a processo sumário e 
enviado ao Rio de Janeiro, 
ficando a ferros na Cadeia 
do Aljube. Em março de 
1823 foi enforcado, junta
mente com o maltês João 
Metrovich e com o pernam
bucano Joaquim da Silva 
Loureiro. Depois de morto 
teve a cabeça decepada e 
D. Pedro I enviou-a à sua 
mãe, D. Carlota Joaquina, 
sendo portador o oficial da 
Imperial Guarda de Honra, 
José Duarte Galvão. Entre
tanto, o navio que a trans
portava 'soçobrou à altura 
das Ilhas Cabo Verde.

Ratzel (Friedrich)
Geógrafo alemão (Karlsrue, 
1844 — Ammerland, 1904). 
Após viajar- (entre 1872 e 
1875) como. jornalista pela 
Europa, Estados Unidos, Mé
xico, 1 Cuba e outros países, 
foi nomeado professor de 
geografia em Munique (1876), 
onde permaneceu cerca de 
dez anos. Transferiu-se de
pois para a Universidade de 
Leipzig. O estudo das ciên
cias naturais levou-o a uma 
concepção nova da geografia, 
evoluindo depois para a an- 
tropogeografia, da qual é 
considerado fundador. Foi o 
iniciador dos estudos da dis
tribuição mundial dos ele
mentos culturais. Procurou 
também mostrar as relações 
entre o Estado e o meio geo
gráfico, ressaltando a neces
sidade de serem pesquisadas 
as áreas de extensão dos fe
nômenos humanos, em vez de 
destacá-los artificialmente do 
contexto terrestre. Buscou 
ainda definir o “sentido de 
espaço” que predisporia cer
tos povos à expansão e à 
dominação. Em sua obra 
aparece a preocupação com 
a evolução, característica do 
século XIX. Seus princípios 
de geopolítica, expressos no 
ensaio “Lebesraum” (“Espa
ço Vital” , 1901), serviram 
mais tarde para fins desas
trosos (as exigências de mais 
territórios apresentadas pela 
Alemanha nazista, em nome 
precisamente da necessidade 
de “espaço vital”). Suas 
obras mais importantes são: 
“Antropogeografia” (1882/ 
91), “Vòlkerkunde” (“Etno
grafia” , 1885/88); “Politische 
Geographie” (“Geografia Po
lítica” , 1897); “Die Erde und 
das Leben” (“A Terra e a 
Vida”; 1901/02).

Rauschenberg (Robert)
V. Rauschenberg, Enciclopé
dia Abril (vol. X)
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Ravel (Maurice)

Compositor francês (Cibou
le, Basses-Pyrenées, 1875 — 
Paris, 1937). Seu pai, Joseph 
Ravel, foi um dos pioneiros 
da indústria automobilística 
e um apaixonado pela músi
ca, motivo pelo qual o esti
mulou desde cedo ao estudo 
de piano. Aos doze anos, 
Maurice estudava a teoria 
harmônica, ao mesmo tempo 
que realizava os primeiros 
ensaios de composição. Em 
1889 ingressou no Conserva
tório de Paris, onde teve co
mo professores Bériot, Pes- 
sard, Gedalge e Fauré, e co
mo colega e amigo Ricardo 
Vines, que se tornaria seu 
intérprete. Em 1895, ainda 
estudante do conservatório, 
compôs para piano, “Minuet 
Antique” e “Habanera” . Es
ta seria apresentada, em 
1898, sem êxito. Entre 1901 
e 1903 concorreu ao Grande 
Prêmio de Roma, conquis
tando o segundo lugar. Isso 
provocou um escândalo nos 
meios musicais: os juizes do 
concurso foram severamente 
criticados, inclusive pela im
prensa, e Théodore Dubois, 
diretor do conservatório, de
mitiu-se. O talento inovador 
de Ravel seria incompreen
dido por muito tempo. Em 
1905, completou sua for
mação no conservatório, ini
ciando sua fase mais fecun
da. Datam dessa época suas 
grandes composições, como 
“Sonatine” (1905), para pia
no; “Miroirs” (1905/07), pa
ra piano; “Histoires N atu
relles”, (1906); “Rapsodie 
Espagnole” , (1908), para or
questra; “L’Heure Espagno
le” (1908), ópera; “Gaspard 
de la Nuit” (1908), para pia
no; “Ma Mère l’Oyo”,
(1908), para piano. A com
posição “Histoires Naturel
les” motivaria nova polêmi
ca em torno de Ravel: a pe
ça foi acusada pelo crítico 
Pierre Lalo de sofrer influ
ências de Debussy (grande 
amigo de Ravel) e que -— 
em outras ocasiões — o in

fluenciou profundamente, da 
mesma forma que Erik Sa
tie. Em 1909, Serge Diaghi- 
lew, que dirigia o Balé Rus
so, encomendou-lhe a música 
para a encenação de “Dafne 
e Cloé”. Esta obra, uma das 
mais importantes do compo
sitor, seria concluída em 
1912. Um ano antes, sua pe
ça para piano “Valses No
bles et Sentimentales” foi 
apresentada anonimamente 
em primeira audição, sob 
vaias. Em 1914, com a eclo
são da Primeira Guerra Mun
dial, Ravel apresentou-se 
como voluntário e não foi 
aceito. Inconformado, pres
tou serviços ao Exército, na 
qualidade de motorista. Dis
pensado até dessa tarefa 
(1917), compôs “Le Tombeau 
de Couperin” (“O Túmulo 
de Couperin”), para piano, 
dedicado a um amigo morto 
na batalha. A partir dessa 
época, suas atividades musi
cais tornaram-se menos in
tensas. Em 1928, realizou 
uma viagem de quatro meses 
aos Estados Unidos. Regres
sando à França, compôs 
“Boléro”, uma de suas obras 
mais populares. Realizou ain
da, em 1932, uma viagem pe
la Europa central, sendo vi
vamente aclamado. Nesse 
ano escreveu sua última 
obra: “Don Quichotte à Dul
cinée”, sobre textos de M o
rand. Ainda possuía vários 
projetos, mas uma doença 
cerebral impediu a realização 
deles. Submetido a uma in
tervenção cirúrgica, morreu 
alguns dias depois. As obras 
de Ravel, ao mesmo tempo 
que o aproximavam do Clas
sicismo, pelo rigor formal, 
abriram novos' caminhos pa
ra a música pela audácia de 
suas concepções. De suas 
inúmeras obras destacam-se 
ainda: “Pavane pour une 
Infante Défunte” (1&99), um 
concerto para piano (1931), 
para a mão esquerda, com
posto especialmente para o 
pianista Wittgenstein. que 
perdera o braço direito; 
“Trois Poèmes de Stéphane 
Mallarmé” (1913): “La Val
se” (1919/20); “L’Enfant et 
les Sortilèges” (1920/24), 
fantasia lírica sobre textos 
de Colette; vários quartetos 
e trios, etc. Foi também um 
excelente orquestrador de 
obras alheias.

Rayleigh (John William 
Strutt, terceiro barão de)

Físico inglês (Maldon, Essex,
1842 — Withan, Essex, 
1919), Estudou no Trinity 
College, de Cambridge, des- 
tacando-se nos estudos de 
matemática (ao graduar-se, 
recebeu o prêmio Smith).

Com a morte de seu pai, em 
1873, coube-lhe o título de 
barão e lorde-tenente de Es
sex. Em 1879, Rayleigh foi 
nomeado professor de física 
experimental, na Universida
de de Cambridge, substituin
do Maxwell. Ocupou o posto 
até 1884. Três anos depois, 
sucedendo a Tyndall, passou 
a ocupar a cadeira de filo
sofia natural no Instituto 
Real de Londres, recebendo, 
ao mesmo tempo, a nomea
ção ao cargo de secretário 
da Real Sociedade, da qual 
seria presidente de 1905 a 
1908. Recebeu a Ordem do 
Mérito e ocupou vários car
gos de importância: membro 
correspondente da Academia 
de Ciências de Paris, na se
ção de física geral (1890); 
conselheiro da Trinity House 
(1896); chanceler da Univer
sidade de Cambridge (1908); 
etc. Seus trabalhos abrange
ram quase todos os ramos da 
física, o que o classificou en
tre os maiores físicos mo
dernos. Inicialmente, suas 
pesquisas dirigiram-se ao 
campo dos fenômenos ele
tromagnéticos relativamente 
à teoria dinâmica. Em se
guida, estudando o fenôme
no sonoro, sintetizou os re
sultados nos dois volumes 
de “Theory of Sound” (“Teo
ria do Som”, 1877/78). Se
guiram-se outros estudos: 
teoria das ondas, óptica, teo
ria das cores — onde anali
sou em particular o azul do 
céu —, hidrodinâmica, capi
laridade, viscosidade, densi
dade dos gases, fotografia, 
elasticidade, etc. Seus estudos 
sobre as moléculas e a den
sidade dos gases levaram-no, 
em 1892, à primeira deter
minação do número de Avo- 
gadro. Tendo descoberto o 
argônio (1894), com a cola
boração de W. Ramsey, trou
xe considerável progresso à 
fabricação de nitrato. Rece
beu o prêmio Nobel de físi
ca de 1904. Foi também res
ponsável pela determinação, 
no campo da eletrônica, do 
valor do ohm (unidade de 
resistência) e do watt (unida
de de potência). Realizou, 
além disso, algumas incur
sões no ramo da psicologia, 
estudando particularmente a 
chamada “psicologia do 
anormal” , o que lhe valeu a 
nomeação para a Society for 
Psychical Research. Deixou 
várias obras: “Experiments 
of the Unit of Resistance”
(1883); “Circulation of Air 
in Kundt’s Tubes” (1885); 
“Electro-Chemical Equiva- 
lent of Silver” (1896); “Ar— 
gon, a New Constituent of 
the Atmosphere” (1896); 
além de inúmeras monogra
fias coletadas em “Scientific



Papers” (seis volumes, 1899/ 
1920).

Réaumur (René Antoine 
Ferchault de)

Cientista francês (La Rochel
le, 1683 — Saint-Julien-du- 
Terroux, 1757). Filho de uni 
magistrado, após educar-se 
no colégio de jesuítas de 
Poitiers, dirigiu-se a Bourges, 
a fim de dedicar-se aos es
tudos de direito. Seu interes
se, porém, iria voltar-se para 
as ciências e a tecnologia. 
Aos vinte anos de idade, 
época em que se transferiu 
para Paris, realizou diversos 
estudos relativos à geome
tria. Em 1708, através do 
trabalho “Manière Générale 
de Trouver une Infinité de 
Lignes Courbes Nouvelles” 
(“Maneira Geral de Encon
trar um Infinito de Novas 
Linhas Curvas”), foi admiti
do na Academia de Ciências. 
Nessa época, começou a rea
lizar os primeiros estudos 
naturalistas. E surgiram “De 
la Formation et de l’Accro- 
issement des Coquilles des 
Animaux” (“Sobre a Form a
ção e o Desenvolvimento 
das Conchas dos Animais” , 
1709), onde demonstrou que 
as conchas dos crustáceos 
originavam-se de secreções; 
“Description des Fleurs et 
des Graines de Divers Fucus” 
(“Descrição de Flores e de 
Sementes de Diversos Fu- 
cos”, 1711); “Observations 
sur le Mouvement Progressif 
de quelques Coquillages de 
M er” (“Observações sobre o 
Movimento Progressivo de 
algumas Conchas do M ar”, 
1712); “Observations sur les 
Mines de Turquoises” (“Ob
servações sobre as Minas de 
Turquesas” , 1713), onde de
monstrou que essas pedras, 
encontradas no sul da Fran
ça, eram fósseis; “Eclaircis
sements de quelques Difficul
tés sur la Formation e l’Ac- 
croissement des Coquilles” 
(“Esclarecimentos de algu
mas Dificuldades sobre a 
Formação e o Desenvolvi
mento de Conchas”, 1716);

“Histoire des Groupes” 
(1719); etc. Investigou tam
bém a formação das pérolas 
e fabricou ele mesmo alguns 
exemplares artificiais. O 
cume dessa série de estu
dos seria a publicação, en
tre 1734 e 1749, de “Mémoi
res pour Servir à l’Histoire 
des Insects” (“Memórias pa
ra Servir à História dos In
setos” , em seis volumes), on
de descreveu minuciosamen
te o aspecto, os costumes e 
a distribuição da maioria dos 
insetos conhecidos. No do
mínio da tecnologia dirigiu 
a coleção “Description des 
Arts et Métiers” (“Descrição 
das Artes e Ofícios”), enor
me inventário- de técnicas e 
procedimentos, escrevendo 
ele mesmo muitos de seus 
volumes, como “L’Art des 
Ancres” (“A Arte das Ân
coras”, 1761). Deixou tam
bém alguns trabalhos de tí
tulos pitorescos como “Mo
yen de Mettre les Carrosses 
et les Berlines en État de 
Passer par des Chemins plus 
Étroits que les Chemins Or
dinaires” (“Meio de pôr as 
Carruagens e as Berlindas 
em Estado de Passar pelos 
Caminhos mais Estreitos que 
os Caminhos Comuns”, 1721). 
Mas sua contribuição maior 
neste ramo foram suas pes
quisas sòbre a fabricação do 
ferro e do aço: descobriu o 
procedimento . técnico para 
extrair aço do ferro forjado, 
descrito na obra “Traité 
sur l’Art de Convertir le Fer 
Forgé en Acier et d ’Adoucir 
le Fer Fondu” (“Tratado so
bre a Arte de Converter o 
Ferro Forjado em Aço e de 
Adoçar o Ferro Fundido”, 
1722). Investigou também as 
técnicas de fabricação da 
porcelana, chegando a criar 
o método conhecido como 
“porcelana Réaumur”. Este 
método encontra-se descri
to em “Mémoire sur 1*Art de 
Faire une Nouvelle Espèce 
de Porcelaine par de Moyens 
extrêmement Simples et Fa
ciles de Transformer le Ver
re en Porcelaine” (“Memó
ria sobre a Arte de Fazer 
uma Nova Espécie de Por
celana por Meios extrema
mente Simples e Fáceis de 
Transformar o Vidro em 
Porcelana”, 1739). No domí
nio da física, pesquisou o 
calor, a mudança de volume 
e a temperatura na compo
sição de diversos líquidos, a 
maleabilidade de diversos 
materiais, etc. Inventou tam
bém um termômetro a ál
cool, conhecido como “ter
mômetro de Réaumur” , com 
a escala de 0 a 80°, onde 0 
representa o ponto de fusão 
da água e 80°, o ponto de 
ebulição.

Rebelo (Edy Dias da 
Cruz, dito Marques)

Escritor brasileiro (Rio de 
Janeiro, GB, 1907 — id., 
1973). Fez seus estudos pri
mários em Minas Gerais. Re
gressou mais tarde ao Rio de 
Janeiro para estudar medici
na, mas preferiu tornar-se 
viajante comercial. Nas via
gens que realizou, estabele
ceu contatos com os moder
nistas de São Paulo e de Mi
nas Gerais. Leu muito, desde 
cedo: aos onze anos de ida
de já conhecia toda a Bíblia 
e, no curso de sua juventu
de, foi descobrindo os clás
sicos — Buffon, Flaubert, 
Herculano, Balzac, Machado 
de Assis, Manuel Antônio de 
Almeida e outros. Aos de
zessete anos começou a es
crever versos; em 1926 poe
sias suas foram publicadas 
na revista “Verde”, de Ca- 
taguases. Colaborou também 
para “Antropofagia” e “Lei
te de Crioulo”, e dirigiu a 
revista “Atlântico”, para a 
qual escrevia Cornélio Pena, 
Augusto Frederico Schmidt 
e Manuel Bandeira. Foi ain
da colunista de “Conversa 
do Dia” e “Correio Euro
peu”, seções do jornal ca
rioca “Última Hora”. Em 
1931, publicou “Oscarina” 
(contos). Não obstante o su
cesso tanto de público como 
de crítica, as obras posterio
res passaram despercebidas, 
talvez por causa da pouca 
importância que o autor dava 
à promoção. Entre estas es
tão “Três Caminhos” (con
tos, 1933); “M arafa” (ro
mance, 1935) — prêmio M a
chado de Assis — ; “A Es
trela Sobe” (1939); “Rua 
Alegre” (teatro, 1940); “Ce
nas da Vida Brasileira” 
(crônica de viagem, 1943); 
“Esteia me Abriu a Porta” 
(contos, 1942); “Vida e Obra 
de Manuel Antônio de Al
meida” (1945); “Cortina de 
Ferro” (1956); e “Correio 
Europeu” (1959). Morreu 
quando estava escrevendo seu 
grande projeto “O Espelho 
Partido”, em sete volumes. 
Dessa obra — em forma de 
memórias fragmentadas, qua
se autobiografia do autor —

Ravel, Maurice —  
Rebelo, Edy Dias da 
Cruz, dito Marques



foram apenas publicados três 
volumes: “O Trapicheiro” 
(1959); “A Mudança” (1962) 
e “A Guerra Está em Nós” 
(1968). O cenário carioca e 
seus habitantes simples — 
donas de casa, malandros, 
boêmios, funcionários públi
cos, etc. — foram uma cons
tante em suas ficções, que 
eram elaboradas sob uma 
única orientação: a do per
feccionismo estilístico. Rebe
lo foi um árduo defensor da 
literatura e da palavra, che
gando mesmo a desprezar ou
tras manifestações de arte. 
Exerceu também as funções 
de tradutor e inspetor fede
ral do ensino secundário. 
Era. membro da Academia 
Brasileira de Letras desde 
1963.

Recaredo I
Rei dos visigodos (?, ? — 
Toledo, 601). Ainda jovem, 
associou-se ao governo dc 
seu pai, o Rei Leovigildo, 
juntamente com seu irmão 
Hermenegildo. Em 574 reve
lou-se um grande guerreiro, 
reprimindo as insurreições 
de Toledo e de Évora. Par
ticipou ativamente, ao lado 
do pai, na campanha de 
577/578, e, quando Gontrão, 
rei de Orléans, invadiu a 
Septimânia, suas forças fo
ram vencidas pelas de Reca
redo. Subiu ao trono em 
586, época em que a inte
gridade do reino estava 
ameaçada, no plano interno, 
pela luta travada entre ca
tólicos e arianos e, no plano 
externo, pela expansão dos 
vizinhos católicos (bizanti
nos e suevos), apoiados pela 
facção católica do reino vi- 
sigodo. O catolicismo, com 
sua firme organização hie
rárquica e doutrinal, acabara 
por dominar todo o Ociden
te e realizava grandes pro
gressos na península Ibérica. 
Gontrão tentou outra inves
tida contra o reino e foi no
vamente rechaçado; no en
tanto, a situação tendia a 
agravar-se. Por isso Recare
do convocou o XXXII Con
cílio (589, em Toledo, com a 
presença de 62 bispos e cin
co metropolitanos da Espa
nha e das Gálias, destacan
do-se Leandro de Sevilha). 
Nessa assembléia manifestou 
o desejo de abandonar o 
arianismo e converter-se ao 
catolicismo e passou a ado
tar o nome romano de Flá- 
vio. A manobra política não 
eliminou a luta entre católi
cos e arianos, mas inverteu 
a correlação de forças: os 
primeiros, que eram maioria, 
passaram da posição de per
seguidos à de perseguidores. 
Assim, Recaredo promoveu 
gradativamente a unidade re

ligiosa da população à inte
gridade do reino. Após o 
Concílio, enviou uma em
baixada ao Papa Gregório 
Magno com a notícia de sua 
conversão. A partir disso, es
tabeleceu-se entre o rei e o 
papa intensa correspondên
cia, da qual uma parte con
serva-se até hoje. A unidade 
do reino seria novamente 
abalada com a conspiração 
de alguns chefes religiosos 
arianos, que ofereceram a 
Septimânia a Gontrão; mas 
este foi novamente derrota
do. Recaredo tomou ainda 
outras medidas que o nota
bilizaram: reintegrou os bis
pos desterrados por seu pai, 
fez doações, construiu mos
teiros, reprimiu a rebelião 
encabeçada pelo bispo aria
no da Narbona, lutou con
tra os bizantinos da Bética 
que invadiam seus domínios. 
Finalmente, regulou a ques
tão dos territórios que os 
imperadores bizantinos pos
suíam na Espanha. Tendo 
Gregório como intermediário, 
negociou com o imperador 
bizantino, Maurício, um tra
tado segundo o qual se re
conhecia a posse bizantina 
de faixas do litoral, encer
rando dessa forma as discór
dias. Foi cognominado o 
Católico e teve por sucessor 
seu filho Liuva II.

Reclus (Jean-Jacques 
Elisée)

Geógrafo e político francês 
(Sainte-Foy-la-Grande, 1830
— Thourout, Bélgica, 1905). 
Estudou na faculdade pro
testante de Montauban e de
pois na Universidade de Ber
lim. Nessa época era um 
ljberal republicano e, após 
seu regresso à França (1848), 
motivado pela intensa agita
ção política, aderiu ao anar
quismo. Com o golpe de Es
tado de Napoleão III (2 de 
dezembro de 1851), exilou-se 
voluntariamente e realizou, 
até 1857, uma série de via
gens pela Europa e pelas 
Américas ’ do Norte e Cen
tral, sempre recolhendo ma
terial para seus trabalhos ci
entíficos. Voltando à França, 
publicou vários desses tra
balhos na “Revue des Deux 
Mondes” e as obras “La 
Torre, Description des Phé
nomènes de la Vie du Glo
be” (1867/68), uma minu
ciosa descrição de diversos 
países, abordando-os geográ
fica e historicamente; “His
toire d’un Ruisseau” (“His
tória de um Riacho”, 1869); 
etc. Em 1864, encontrou-se, 
em Florença, com o líder 
anarquista Bakunin; e juntos 
planejaram fundar uma Ir
mandade Internacional, cuja

sede seria instalada em Ná
poles. Seguindo Bakunin, 
participou, em 1867, da fun
dação da Liga para a Paz e 
Liberdade, com a qual rom
peria no ano seguinte. Em 
1869, Reclus aderiu à Asso
ciação internacional dos Tra
balhadores (Primeira Inter
nacional) e, em 1871, parti
cipou ativamente da Comu
na de Paris, ao mesmo tem
po que publicava o manifes
to “Le Cri du Peuple” (“O 
Grito do Povo”). Preso, foi 
condenado pelo conselho de 
guerra à. deportação, o que 
provocou protestos interna
cionais, inclusive por parte 
de intelectuais como Darwin, 
Williamson, etc. A pena foi 
então comutada para a de 
exílio. Após uma estada na 
Itália, Reclus instalou-se na 
Suíça, onde se encontrou 
com Kropotkin, outro líder 
anarquista e renomado geó
grafo, e com ele organizou 
o movimento anarquista lo
cal e no estrangeiro. Nessa 
época começou a dedicar-se 
a sua obra “Nouvelle Géo- 
graphie Universelle” (1876/ 
94, em dezenove volumes), 
da qual a parte referente ao 
Brasil seria a primeira geo
grafia geral brasileira. Nessa 
obra — a maior do gênero 
na época, contendo algumas 
informações fornecidas por 
Kropotkin — , os aspectos 
físicos, os recursos naturais 
e as condições geológicas e 
climáticas aparecem cuidado
samente relacionados. Em 
1882, iniciou um movimen
to contra a instituição do 
casamento. Adotando essas 
idéias, as duas filhas do geó
grafo casaram-se sem sanção 
religiosa ou civil. Em 1880. 
Reclus participou do Con
gresso da Federação de Ju
ra, em que prevaleceu sua 
posição e a de Kropotkin 
sobre o anarquismo comu
nista. Defendiam o progra
ma de livre distribuição e a 
abolição de qualquer forma 
de salário, o que seria reali
zado pelas comunas locais, 
que também efetuariam to
das as expropriações neces
sárias e a coletivização dos 
meios de produção. Em
1892, transferiu-se para a 
Bélgica, onde ocupou a cá
tedra de geografia compara
da da Universidade Livre de 
Bruxelas. Data dessa época 
sua obra política “L’Êvolu- 
tion, la Révolution et 1’Idéal 
Anarchique” e seu livro fi
losófico “L’Homme et la 
Terre” , que, mesmo inacaba
do, foi publicado postuma
mente em 1905. De suas 
obras científicas destacam-se 
“Les Phénomènes Terres
tres” (1871) e “Histoire d’ 
une Montagne” (1880).



de grande cultura e de dotes 
oratórios, além de professar 
idéias liberais e nacionalistas, 
acabou ligando-se ao grupo 
que deflagraria o. movimento 
insurrecional de 1817, em 
Pernambuco, de caráter na- 
tivista e republicano. Depos
to o governador, Capitão- 
General Miranda Montene- 
gro, coube-lhe a tarefa de 
conseguir a adesão baiana 
para o movimento. Seguiu 
para Salvador, mas deteve-se 
em Alagoas a fim de arti
cular-se com o chefe revo
lucionário Tenente-Coronel 
Antônio José Vitorino Bor
ges. Informado da viagem, o 
Conde dos Arcos, D. Marcos 
de Noronha e Brito, vice-rei 
do Brasil, mandou que o 
prendessem quando desem
barcava na barra de Itapuã. 
O padre ainda teve tempo 
de lançar ao mar os docu
mentos que comprometiam 
seus companheiros revolucio
nários. Preso, acabou sendo 
julgado e condenado à mor
te, sendo a sentença execu
tada no Largo da Pólvora, 
em Salvador. Deixou algu
mas obras inéditas, dentre as 
quais destacam-se o “Comen
tário às Ordenações do Rei
no” (desaparecido), e um tra
balho sobre agronomia, bem 
como o “Libelo Brasileiro”, 
publicado em 1877, no Rio 
de Janeiro.

Romero (Sílvio 
Vasconcelos da Silveira 

Ramos)

Crítico literário e escritor 
brasileiro (Lagarto, SE, 1851
— Rio de Janeiro, 1914). 
Viajou para o Rio de Ja
neiro em 1863, onde estudou 
Humanidades; em 1868 ma
triculou-se na Faculdade de 
Direito de Recife, diploman
do-se em 1873. Nesse perío
do acadêmico, consolidou 
sua amizade com Tobias Bar
reto, colaborando na impren
sa local com poesias e arti
gos polêmicos e de crítica 
literária. Foi funcionário pú
blico e deputado em seu Es
tado natal, regressando de
pois ao Recife para exercer 
o magistério. Transferiu-se a 
seguir para a Província do 
Rio de Janeiro e acabou fi
xando-se no então Distrito 
Federal, onde, após duas 
tentativas frustradas, obteve, 
através de concurso, a ca
deira de Filosofia no Colégio 
Pedro II. Em 1878, publicou 
o livro de poemas “Cartas 
do Fim do Século” , obra 
que não foi bem recebida 
pela crítica. Colaborando in
tensamente na imprensa, dei
xou uma obra de cerca de 
cinqüenta volumes de poesia,

crítica e história literária, 
filosofia, folclore, direito, 
etc., sempre caracterizadas 
por seu espírito polêmico. 
Dessa obra, destaca-se a 
“História da Literatura Bra
sileira” (2 volumes, 1888), 
que se estendeu sobre as ori
gens e evolução da cultura 
brasileira e constitui a pri
meira sistematização de fô
lego da literatura do Brasil. 
Sua concepção de crítica e 
historiografia literária fun
damentava-se no determinis
mo biológico e sociológico, 
no evolucionismo darwiniano 
e spenceriano; partia do con
ceito de qúe a história lite
rária era a “história natural 
da sociedade e das letras” 
e deveria analisar tudo que 
o povo houvesse escrito. Ma
nipulando uma documentação 
imensa de modo nem sem
pre sistemático, mas carac
terizado pela preocupação 
científica e extrema serieda: 
de, essa obra continua a ser 
de grande importância para 
o conhecimento da realidade 
literária brasileira.

Rommel (Erwin Etigen 
Johannes)

Militar alemão (Heidenheim, 
próximo de Ulm? 1891 — 
Berlim? 1944). Entrou para 
o exército como cadete em 
1910 distinguindo-se durante 
a Primeira Guerra Mundial. 
No fim do conflito, serviu 
como oficial de regimento de 
infantaria e como instrutor. 
Como grande número de mi
litares alemães desemprega
dos, logo aderiu ao nazismo 
e comandou o pelotão de 
proteção pessoal de Hitler 
(1939). Ao iniciar-se a Se
gunda Guerra Mundial, ser
viu com destaque nas cam
panhas da Polônia e da Fran
ça; em 1941 foi designado 
comandante-chefe das tropas 
alemãs no norte da África. 
À frente da VII Divisão 
Panzer (blindada), desenca
deou um audacioso ataque 
que obrigou os ingleses a re
tirarem-se até El-Alamein, no 
Egito, onde conseguiram de
tê-lo. Compelido por dificul
dades logísticas e pela con
tra-ofensiva britânica viu-se 
obrigado a recuar até Túnis; 
mas a “raposa do deserto” , 
como éle era chamado, con
seguiu livrar o grosso de suas 
tropas, que foram repatria
das. Regressando a Berlim, 
recebeu o comando das tro
pas do Eixo, na Itália, por 
um breve período em fins 
de 1943. Como marechal-de- 
campo, comandou um dos 
exércitos que enfrentaram as 
forçás aliadas desembarcadas 
na Normandia (1944), oca

sião em que foi ferido du
rante o ataque aéreo, afas
tando-se temporariamente do 
serviço ativo. A exemplo de 
outros companheiros de ar
mas que previam o desastro
so fim da guerra para os 
alemães, não se opôs à fra
cassada conspiração para de
por Hitler (1944), e confor
me revelou o respectivo in
quérito, seria nomeado chefe 
de Estado se ela tivesse 
vencido. Diante dessas pro
vas, foi obrigado a ingerir ve
neno. Deixou o livro “Krieg 
ohne Haas” (“Guerra sem 
Rancor”).

Rômulo
Fundador epônimo de Roma. 
Segundo a lenda, ele e seu 
irmão gêmeo Remo teriam 
fundado a cidade que seria o 
berço de todo o Império Ro
mano. Teria sido filho de 
Marte e da vestal Réia Síl
via, filha de Numitor, rei de 
Alba. Amúlio, tio de Réia, 
ante o crime infamante (pof 
ser vestal) da perda da vir
gindade que ela cometera, 
mandou-a enterrar viva e 
lançar às águas do Tibre os 
dois gêmeos. Estes, salvos 
das águas, foram aleitados 
por uma loba. Fáustulo, pas
tor do rei, encontrou-os e 
fez com que sua mulher, Aca 
Laurência, os criasse. Adulto 
e sabedor de sua origem, 
Rômulo matou Amúlio, e 
junto com seu irmão fundou 
uma cidade no local onde 
tinham sido expostos. Duran
te os trabalhos, os dois ir
mãos desentenderam-se e Rô
mulo matou Remo por uma 
questão de limites, fazendo 
então da povoação, a que 
deu o nome de Roma, um 
refúgio de vagabundos e fu
gitivos. Carentes de mulhe
res, os romanos raptaram as 
dos sabinos, seus vizinhos, 
durante uma festividade. 
Após as muitas guerras que 
tal episódio ocasionou, os 
dois povos se uniram e ele 
teria reinado durante trinta 
e dois anos, tendo afinal de
saparecido misteriosamente 
durante uma tempestade. 
Vestígios de fatos reais apa
recem sob essas lendas; os 
romanos veneravam mesmo 
uma cabana e um túmulo de 
Rômulo no Forum. O alei
tamento dos gêmeos pela 
loba foi representado em 
moedas, entalhes, baixos- 
relevos e esculturas antigas.

Ronsard (Pierre de)
Poeta francês (Castelo de la 
Possonnière, paróquia de 
Couture-sur-Loir, 1524 
Saint-Cosme-en-lTsle, próxi
mo de Tours, 1585). Descen-

Rojas, Ricardo —  
Ronsard, Pierre de



ção e seu amigo, “um quadro 
exato e extraordinariamente 
vivo dos acontecimentos”. 
Morreu (aos 33 anos) de tifo. 
Seu corpo foi enterrado na 
Praça Vermelha, sob a parede 
do Kremlin. De suas obras 
destacam-se ainda: “Diana’s 
Debut” (“A Estréia de 
Diana”, 1910); “The Day in 
Bohemia or Life among the 
Artists” (“O Dia na Boêmia 
ou Vida entre Artistas”, 
1913); “The War in Eastern 
Europe” (“A Guerra na 
Europa Oriental” , 1916); 
“Tamburlaine” (1917); e 
“Daughter of the Revolution” 
(“Filha da Revolução”, obra 
póstuma).

Reger (Johann Baptist 
Joseph Maximilian, 

dito Max)

Compositor alemão (Brand, 
Baviera, 1873 — Leipzig, 
1916). Filho dé um músico, 
iniciou seus estudos musi
cais com o pai, prosseguin
do-os em Weidon (onde foi 
discípulo de Hugo Riemann), 
em Sonderschausen e em 
Wiesbaden. Nesta cidade, foi 
nomeado professor do con
servatório local. Em 1901, 
transferiu-se para Munique, 
onde suas idéias, tidas co
mo audaciosas, tiveram pou
ca receptividade. Defendia o 
abandono das grandes e elo
qüentes sinfonias românti
cas, largamente difundidas 
na época, propondo o retor
no ao cultivo de um estilo 
rigoroso. Filiou-se assim à 
corrente neoclássica — da 
qual Brahms era o máximo 
expoente —, o que lhe valeu 
muitas dificuldades na car
reira. Mesmo assim, conse
guiu impor-se como grande 
pianista. Em 1907, foi no
meado professor de compo
sição no Conservatório de 
Leipzig e, nessa mesma épo
ca, tornou-se diretor de es
tudos musicais na universi
dade dessa cidade. Em 1911, 
foi chamado a Meininger pa
ra dirigir a orquestra local. 
Ocupou também a função 
de mestre-de-capela. Compôs

inúmeras músicas apoiando- 
se nos profundos conheci
mentos que tinha de con- 
tra-ponto (tanto de Bach 
como dos corais protestan
tes): “Variações e Fuga 
sobre um Tema de Bach” ; 
“Variação e Fuga sobre um 
Tema Original” ; “Variações 
e Fuga sobre um Tema de 
Beethoven”; “Introdução, Pas- 
sacália e Fuga para dois 
Pianos” ; “Variações e Fuga 
sobre um Tema de Hiller” ; 
“Variações e Fuga sobre um 
Tema de M ozart” ; “Concer
to no Estilo Antigo” ; “Suí
te Romântica” ; “Quatro Poe
mas de Boklin” ; trios, quar
tetos, quintetos, motetos e 
corais. Apesar de seu rigor 
classicista, representou o 
momento de transição para 
o modernismo, sobretudo de
vido a sua segurança no ma
nejo de formas musicais.

Régio (José Maria dos 
Reis Pereira)

Poeta, novelista e dram atur
go português (Vila do Con
de, 1901 — id., 1969). For
mou-se em filologia români
ca pela Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra. 
Professor do Liceu Alexan
dre Herculano, do Porto, foi 
posteriormente transferido pa
ra o de Mouzinho de Al
buquerque, em Portalegre 
(1952). Colaborou com vá
rias revistas literárias: “Sea
ra Nova”, “Mundo Literá
rio”, “Primeiro de Janeiro” ; 
fundou a revista coimbrã 
“Presença”, da qual foi tam
bém um dos principais cola
boradores. Estreou na poe
sia em 1925, com o livro 
“Poemas de Deus e do Dia
bo”, onde apresentou o con
flito entre o Homem, o Mun
do e Deus, temas que seriam 
constantes em suas obras 
posteriores. Esse livro consa
grou-o perante a crítica e o 
público, colocando-o entre os 
mais famosos poetas portu
gueses contemporâneos. Es
creveu ainda, em versos: 
“Biografia” (1925); “As En
cruzilhadas de Deus” (1926); 
“Fado” (1941); “Mas Deus 
É Grande” (1945); “A Cha
ga do Lado” (1954). As três 
últimas caracterizam-se pelo 
apego do autor ao passado. 
Em prosa escreveu: “O Jogo 
da Cabra Cega” (1934); “O 
Príncipe com Orelhas de 
Burro” (1942), onde retomou* 
temas de sua poesia; “A Ve
lha Casa” (1945); “Histórias 
de Mulheres” (1946). Como 
ensaísta e crítico, realizou 
estudos sobre Camões, Ca
milo Castelo Branco, Raul 
Brandão e Florbela Espanca. 
Entre suas obras nesse cam
po estão: “Críticos e Critica

dos” (1936); “Antônio Boto 
e o Amor” (1938); “Em Tor
no da Expressão Artística”
(1946) e uma “Pequena His
tória da Moderna Poesia Por
tuguesa” (1941), obra refun
dida de sua tese de licencia
tura, intitulada “As Corren
tes e as Individualidades na 
Moderna Poesia Portuguesa”, 
apresentada em 1925. Como 
dramaturgo, estreou no Tea
tro Nacional com a peça “Be- 
nilde ou a Virgem Mãe”
(1947). Anteriormente, escre
vera “Jacó e o Anjo” (1940), 
que, embora tenha sido en
saiada, não chegou a ser re
presentada. Ainda para o 
teatro, escreveu: “El-Rei 
Dom Sebastião” (1948), em 
versos; “A, Salvação do Mun
do” (1953); e “Três Peças 
em um Ato” (1957). Organi
zou também várias antolo
gias, entre as quais: “Luís de 
Camões” (introdução, seleção 
de textos e notas, 1941); 
“Poesias do Amor” (em co
laboração com Alberto Ser- 
pa, 1944); “As Mais Belas 
Líricas Portuguesas” (sele
ção, prefácio e notas, 1949).

Reich (Wilhelm)
V. Reich, Enciclopédia Abril 
(vol. X)

Reichenbach (Hans)
Filósofo alemão (Hamburgo, 
1891 — Los Angeles, 1953). 
Após doutourar-se, em 1915, 
pela Universidade de Erlan-^ 
gen, com uma tese sobre a 
probabilidade, prosseguiu a 
carreira acadêmica na Escola 
Técnica Superior de Stuttgart 
(1920/26), na Universidade 
de Berlim (1926/33), na Uni
versidade de Istambul (1933/ 
38) e na Universidade da 
Califórnia (1938/53). Apesar 
de nunca ter estado direta
mente ligado ao Círculo de 
Viena, importante centro do 
positivismo lógico, e de ter 
preferido denominar sua po
sição de “empirismo lógico”, 
fundou em 1930, ao lado de 
Rudolf Carnap, o periódico 
“Erkenntnis” , posteriormente 
conhecido como “Journal of 
Unified Science” (“Jornal da 
Ciência Unificada”), órgão 
oficial do neopositivismo. 
Exerceu também considerá
vel influência na corrente 
neopositivista dos Estados 
Unidos. Sua posição, no en
tanto, é menos “radical” que 
a do neopositivismo em ge
ral. Mesmo situando (como 
os positivistas lógicos) a teo
ria do conhecimento ao pla
no da verificabilidade dos 
enunciados, Reichenbach di
vergia ao considerar que as 
proposições indiretas (que 
derivam da formalização e 
sistematização das observa-



ções empíricas) não são lo
gicamente redutíveis ao con
junto de proposições diretas 
(aquelas formuladas imedia
tamente através da observa
ção empírica). A relação de 
equivalência entre as propo
sições diretas e indiretas se
ria meramente probabilística. 
Assim, Reichenbach propu
nha uma teoria probabilís
tica de significação em lugar 
da teoria absoluta: uma pro
posição adquire significação 
na medida em que é possível 
determinar o índice de ocor
rência de sua verificabilida- 
de, em todos os universos 
possíveis. A probabilidade 
apresenta-se, no pensamento 
de Reichenbach, como a no- 
ção-chave a partir da qual 
os problemas são investiga
dos. Desenvolveu as ques
tões concernentes ao espaço 
e tempo, geometria, relativi
dade, mecânica quântica, leis 
científicas, etc., nas obras 
“Axiomatik der Relativis- 
tichen Raum-Zeit-Lehre” 
(“Axiomática' da Teoria do 
Espaço e do Tempo Relati
vos”, 1924); “Philosophie der 
Raum-Zeit-Lehre (“Filosofia 
do Espaço e do Tempo” ,
1928); “Wahrscheinlichkeits- 
lehre” (“Teoria da Verossimi
lhança”, 1932); “Experience 
and Prediction” (“Experiên
cia e Predição” , 1938); “On 
the Justification of Induc
tion” (“Sobre a Justificação 
da Indução”, 1940); “On 
Meaning” (“Sobre a Signifi
cação”, 1940); “Philosophical 
Foundations of Quantum 
Mechanics” (“Fundamentos 
Filosóficos da Mecânica 
Quântica”, 1944); “Elements 
of Symbolic Logic” (“Ele
mentos da Lógica Simbóli
ca” , 1947); “Rationalism and 
Empirism” (“Racionalismo e 
Empirismo”, 1948); “The 
Philosophical Significance of 
the Theory of Relativity” 
(“O Significado Filosófico da 
Teoria da Relatividade” , 
1949); “The Rise of Scienti
fic Philosophy” (“A Ascen
são da Filosofia Científica”,
1951); “The Syllogism Revi
sed” (“O Silogismo Revisto”,
1952); etc.

Reinhardt (Max 
Goldmann, dito Max)

Produtor e diretor de teatro 
austríaco (Baden, perto de 
Viena, 1873 — Nova York, 
1943). Iniciou-se como ator 
em 1893 representando com 
algum sucesso no Deutsches 
Theater, de Berlim, perso
nagens de Ibsen, Tolstói e 
Hauptmann. A partir de
1903, dedicou-se inteiramen
te à direção. Dirigiu vários 
grupos teatrais alemães e 
austríacos, entre eles Kleines

Theater, Neues Theater, Deu- 
tsches Theater e, em 1928, 
Berliner Theater. A partir de 
1920 também dirigiu o fes
tival anual de Salzburgo, o 
que lhe deu fama mundial. 
Com a ascensão de Hitler, 
em 1933, emigrou para os 
Estados Unidos, obtenao, em 
1940, a cidadania america
na. Instalou-se em Hollywood 
e dirigiu, em 1935, a versão 
cinematográfica de “Sonhos 
de uma Noite de Verão” (de 
Shakespeare). Fundou uma 
escola para atores e direto
res. Combatendo o Roman
tismo ainda em vigor e inau
gurando novas concepções 
estéticas para a encenação, 
Reinhardt foi um dos inicia
dores do teatro moderno, 
elogiado sobretudo pelo mo
vimento e pela plasticidade 
que dava às massas, no pal
co. Considerava o teatro um 
equilíbrio entre a literatura, 
a montagem cênica e a in
terpretação, e defendeu sem
pre a harmonia entre esses 
elementos, sem o predomínio 
de nenhum deles. Além dis
so, rompendo a tradição, 
montou várias peças em cir
cos (“Édipo Rei”, de Sófo- 
cles) catedrais (“Milagre” , 
de Vollmceller), salões de 
bailes, cabarés e praças pú
blicas (“O Grande Teatro do 
Mundo”, de Calderón). Con
tribuiu também para a reve
lação de uma nova geração 
de atores e cenógrafos. Suas 
principais montagens foram: 
“Ralé” , de Górki (1903); 
“Édipo Rei” (1910); “Sonhos 
de uma Noite de Verão” 
(várias montagens, notada- 
mente as de 1905 e de 1933); 
“Todomundo” , na versão de 
Hofmannsthal; etc.

Remarque (Erich 
Maria Kramer)

Escritor alemão (Osnabrück,
1898 — Locarno, 1970). In
terrompendo seus estudos aos 
dezoito anos, Erich Maria 
participou ativamente da Pri
meira Guerra Mundial. Após 
o conflito, exerceu diversas 
profissões: foi mestre-escola, 
pedreiro, organista, motorista, 
agente de negócios, crítico 
de teatro, etc. A partir de
1928, passou a publicar no 
periódico “Wossische Zei- 
tung”, em forma de folhe
tim, sua obra-prima, “Im 
Westen Nichts Neues” (“N a
da de Novo na Frente Oci
dental”), descrevendo suas 
próprias experiências de 
guerra. Em 1929, a obra foi 
publicada em livro. Imedia
tamente surgiram inúmeras 
traduções em línguas estran
geiras e adaptações teatrais 
e cinematográficas. Foi le
vado à tela por Lewis Mi-

lestone, em 1930. Tanto o 
livro como o filme se em
penhavam em mostrar, com 
o maior realismo possível, os 
horrores da guerra; os jovens 
soldados (alemães) sofrendo 
mutilações, cegueira, etc. A 
personagem principal, ao 
procurar apanhar uma bor
boleta que passa à frente da 
trincheira, é alvejada e mor
ta por um franco-atirador, ao 
mesmo tempo que o coman
do emite um boletim dizendo 
“Nada de novo na frente 
ocidental”. O nome de seu 
autor foi cogitado para o 
prêmio Nobel da paz em
1929. Em 1931, Remarque 
iniciou a publicação, nova
mente em folhetim, de “Der 
Weg Zurück” (“O Caminho 
de Volta”), também publica
do por vários jornais do 
mundo inteiro. Essa obra 
retrata a frustração dos que 
regressavam das frentes de 
luta. Em 1933, perseguido 
pelos nazistas por causa do 
pacifismo manifesto nessas 
obras, Remarque exilou-se 
primeiro na Suíça e depois 
nos Estados Unidos, onde vi
ria a escrever outros livros de 
menor expressão: “Three Ca- 
merades” (“Três Camaradas”, 
1937); “Flotsam” (“N áufra
gos” , 1941); “Arch of 
Triumph” (1946), etc. N atu
ralizou-se americano, mas 
depois da Segunda Guerra 
Mundial, voltou a viver na 
Suíça, onde morreu. Foi o 
autor do roteiro de outro 
filme pacifista, desta vez so
bre o conflito de 1939/45: 
“A Time to Love and a Time 
to Die” (“Amar e M orrer”,
1957), de Douglas Sirk. O 
próprio Remarque aparece 
no filme, no papel de um 
professor perseguido pelo 
nazismo.

Rembrandt van Rijn
V. Rembrandt, Enciclopédia 
Abril (vol. X)

Renan (Emest)

Escritor francês, (Tréguier, 
1823 — Paris, 1892). órfão, 
foi educado por sua mãe e 
por sua’irmã, Henriette. En~
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caminhado à carreira ecle
siástica, matriculou-se no co
légio religioso de Tréguier. 
Em 1838 foi admitido como 
bolsista no Seminário Menor 
de Saint-Nicolas-du-Chardon- 
net, em Paris. Transferiu-se 
em 1841, para o Seminário 
de Issy e, dois anos depois, 
para o de Saint-Sulpice. Nes
sa época atravessou violenta 
crise de fé, que culminou 
com o abandono da carreira 
sacerdotal em 1845, quando 
já recebera ordens menores. 
Em seguida, conseguiu um 
lugar de repetidor em uma 
escola particular do Quar
tier Latin, mas seu salário 
modesto obrigou-o a aceitar 
auxílio da irmã, de quem 
dependeria por muitos anos. 
Enquanto estudava para 
obter grau universitário, tra
balhou em filologia, conquis
tando em 1847 o prêmio 
Volney com o “Ensaio His
tórico e Teórico sobre as 
Línguas Semitas”. Empolga
do pela revolução de 1848, 
colaborou em “La Liberté ' 
de Penser”, dirigida por Ju
les Simon. Nesse período, 
escreveu “L’Avenir de la 
Science”, livro editado somen
te em 1890. Em fins de 1849, 
partiu para a Itália, a ser
viço do governo francês, para 
auxiliar na classificação de 
manuscritos antigos. De vol
ta, em 1850, foi encarregado 
da classificação de documen
tos sírios na Biblioteca N a
cional. Em 1852 doutorou- 
se com a tese “Averroés et 
1’Averroisme” . Publicou em 
seguida “Études d’Histoire 
Religieuse” (1857) e “Essais 
de Morale et de Critique” 
(1859). Em 1856 casou-se 
com Cornélie Scheffer, o 
que não alterou sua relação 
de dependência com a irmã. 
Em 1860, partiu para o L í
bano com Henriette e Cor
nélie, em missão arqueoló
gica. Nessa expedição, Renan 
descobriu inscrições fenícias 
e publicou-as em seu “Mis
sion de Phénicie” (1864/74). 
No ano seguinte, viajaram os 
três para Jerusalém, onde 
Renan colheu material para 
sua “Vida de Jesus”. Alguns 
meses depois, Henriette mor
reu de malária. Voltando a 
Paris no ano seguinte, Renan 
foi eleito para a cadeira de 
hebraico do Collège de Fran
ce. Mas, em sua primeira 
aula, referiu-se a Cristo 
como um “homem incompa
rável”, o que lhe valeu a 
acusação de “ateísmo implí
cito” e a perda do emprego. 
Em 1863, publicou “Vida de 
Jesus” , primeira obra da sé
rie “História das Origens do 
Cristianismo” , à qual dedi
cou mais de vinte anos de 
trabalho. Analisando a vida

de Cristo com métodos da 
crítica histórica, provocou 
sérios protestos clericais. Em
1864, viajou para o Egito, 
Ásia Menor e Grécia, ainda 
pesquisando a história do 
cristianismo. Publicou “Os 
Apóstolos” em 1866; em 
1869, “São Paulo” ; e, em 
1881, “Marco Aurélio e' o 
Fim do Mundo Antigo”, 
integrados na “História das 
Origens do Cristianismo”. 
Interessando-se pela política, 
candidatou-se em 1869 ao 
Parlamento, sem conseguir 
eleger-se. No artigo “La Mo
narchie Constitutionnelle en 
France”, defendeu princípios 
liberais. Durante a Guerra 
Franco-Prussiana (1870/71), 
correspondeu-se com Frede
rico III, tentando convencê- 
lo a pôr fim à guerra. Com 
a derrota da França, voltou- 
se contra o liberalismo, assu
mindo posições autoritaristas, 
contidas em “La Réforme In
tellectuelle et Morale” (1871). 
Nessa época, reintegrou-se 
na cadeira de hebraico do 
Collège de France. Aderindo 
ativamente à III República, 
foi nomeado administrador 
do Collège de France (1883). 
Dedicou seus últimos anos a 
completar a “História das 
Origens do Cristianismo” 
com uma “História do Povo 
de Israel”. Compôs também 
“dramas filosóficos” : “Cali- 
ban”, “L’Eau de Jouvence”, 
“Le Prêtre de Némi”, 
“L’Abbesse de Jouarre” 
(1886). Deixou ainda “Dialo
gues et Fragments Philoso
phiques” (1876), “Souvenirs 
d ’Enfance et de Jeunesse”
(1883), “Feuilles Detachées” 
(1892). Apesar de ter rom
pido com a Igreja, atribuía 
a maior importância aos va
lores espirituais.

Renard (Jules)

Escritor francês (Châlons- 
sur-Mayenne, 1864 — Paris, 
1910). Iniciou a atividade li
terária em 1888, após seu 
casamento. Durante toda a 
vida, foi perseguido pela re

cordação da meninice caren
te de afeto. “Poil de Ca- 
rotte” (“Cabelo de Cenou
ra”, 1894) é um amargo re
lato dessa infância. Escreveu 
também “Histoires Naturel- 
les” (1896), retrato de toda 
a fauna terrestre, em que hu
maniza os animais e anima
liza os homens. Sobre a vida 
rural escreveu “Les Philippe” 
(1907), “Nos Frères Farou- 
ches” (“Nossos Irmãos Sel
vagens”) e “Ragotte” (“Bai
xote”), ambos em 1908. Es
creveu também peças, inclu
sive uma dramatização de 
“Poil de Carotte” (1906), 
lançada no Brasil em 1957, 
por Cacilda Becker, sob o tí
tulo “Pega-Fogo”. Foi mem
bro fundador do “Mercure 
de France” (1900) e elei
to para a Academia Gon- 
court em 1907. Deixou tam 
bém- um “Diário”, escrito 
entre 1887 e 1910, com im
portantes informações sobre 
a vida literária daquela fase. 
Dotado de aguda sensibili
dade, suas obras estão cheias 
de uma ironia amarga e de 
um realismo às vezes cruel.

Renaudot (Théophraste)

Médico e jornalista francês 
(Loudun, 1586? — Paris, 
1653). Estudou cirurgia em 
Paris e doutorou-se em 
Montpellier. Amigo de Ri- 
chelieu, foi chamado a Paris 
para organizar um esquema 
de assistência pública em 
1612. Em 1630, como comis
sário geral dos pobres, abriu 
uma “agência de endereços”, 
misto de escritório de infor
mações e organização de ca
ridade, que encaminhava os 
doentes pobres aos médicos. 
Em 1635 organizou um dis
pensário gratuito onde utili
zava novos medicamentos. 
Encontrou por isso a oposi
ção da Faculdade de Medi
cina, que se limitava a pur
gativos e sangrias. Em 1631 
começou a publicação de 
folhas de anúncios da agênr 
cia de endereços, às quais 
juntava notícias dos aconte
cimentos da época. Essas pá
ginas, com o nome de “La 
Gazette”, constituíram o pri
meiro jornal francês. Em 
1637 foi autorizado a acres
centar às atividades de sua 
agencia o serviço de penho
ra, surgindo assim as agên
cias de penhor. Com a morte 
de Richelieu e de Luís XIII, 
a campanha contra Renaudot 
cresceu; a Faculdade de Me
dicina chegou a conseguir 
que lhe cassassem o direito 
de praticar medicina em Pa
ris. Entretanto, permaneceu 
à frente da “Gazette”, e, em 
1646,. Mazarino nomeou-o 
historiógrafo do rei.



Reni (Guido)

Pintor italiano (Calvezano, 
perto de Bolonha, 1575 — 
Bolonha, 1642). Iniciou seu 
aprendizado aos dez anos, 
no estúdio do pintor flamen
go Denis Calvaert. Aos vin
te anos, atraído pela corren
te antimaneirista, entrou pa
ra a “Academia do N atu
ral” da família Carraci, que 
liderava o Classicismo em 
Bolonha. Em 1599 a corpo
ração dos pintores recebeu- 
o; no ano seguinte, estabe
leceu-se em Roma, onde 
abriu seu próprio estúdio. A 
mais importante obra desse 
período é a “Crucificação de 
São Pedro”. Colaborou na 
pintura dos afrescos dos 
claustros de São Michele, 
em Bosco, Bolonha (1604). 
Chamado pelo Papa Paulo 
V, voltou a Roma para pin
tar afrescos no Vaticano: 
“Bodas Aldobrandinas” e 
“A Senhora” (1608). A ser
viço do Cardeal Scipione 
Borghese, pintou o afresco 
“Caminho de Santo André 
para a Forca”, na capela de 
São Gregório Magno, e “O 
Padre Eterno e os Anjos 
Cantores”, na capela de 
Santa Sílvia. Pintou também 
os afrescos do Palácio Qui- 
rinal ilustrando a vida de 
Maria (1610). Devido a de
sentendimentos com o tesou
reiro do papa, retirou-se pa
ra Bolonha, onde retornou a 
chamado do próprio Paulo 
V para terminar alguns 
afrescos na Igreja de Santa 
Maria Maior. Entre 1613 e 
1614 pintou “Febo e as H o
ras”, precedido pela “Auro
ra”, no Palácio dos Borghe
se (hoje Palácio Rospigliosi). 
Entre 1617 e 1621, traba
lhou na corte do Duque 
Ferdinando Gonzaga, em 
M ântua — período em que 
pintou quatro representações 
dos trabalhos de Hércules. 
Por volta de 1627, estabele
ceu-se em Bolonha, sendo 
dessa énoca a “Madona com 
Rosário”. Expoente do aca- 
demicismo do século XVII, 
alcançou enorme sucesso.

Renoir (Pierre Auguste)

V. Renoir, Encliclopédia 
Abril (vol. X)

Restif de la Bretonne 
(Nicolas Edme Restif, dito)

Escritor francês (Sacy, Yo- 
ne, 1734 — Paris, 1806). Foi 
aprendiz de tipógrafo em 
Auxerre e, mais tarde, tipó
grafo em Paris. Em 1760 ca
sou-se com Anne Lebègue. 
Escreveu — e imprimiu — 
cerca de duzentas obras.

Tornou-se célebre por suas 
aventuras amorosas, reais ou 
imaginárias. Após os 45 
anos, convenceu-se de que 
era o pai das mulheres que 
tomava como amantes: a de
fesa do incesto que faz em 
algumas de suas obras era 
mais que exercício literário. 
Seus livros abordam os 
mais variados temas e mos
tram um erotismo quase 
místico. Pode ser considera
do precursor do Realismo. 
Em sua autobiografia, “Mon
sieur Nicolas” (dezesseis vo
lumes, 1794/97), faz um re
trato da sociedade do século 
XVIII, pelo qual é chamado 
de o “Zola de seu tempo”. 
Suas principais obras foram: 
“Le Pied de Fanchette” 
(1769) e “Le Pornographe” 
(1769) — romance que apre
sentava um piano de regula
mentação da prostituição que 
Gonsta ter sido posto em prá
tica pelo Imperador José II 
da Áustria e servido de base 
para planos semelhantes em 
diversos países europeus; 
“Le Paysan Perverti” (1775). 
“La Paysanne Pervertie” 
(1784); “La Vie de Mon 
Père” (1779); “Mes Ins
criptions” (diário escrito en
tre 1780 e 1787); “Les Con
temporaines” (42 volumes, 
1780/85, aos quais podem- 
se acrescentar os 23 de “Les 
Françaises” e “Les Parisien
nes”, de 1786/91); e “Ingé
nie Saxancour” (1785). Pou
co antes de sua morte, foi 
nomeado por Napoleão pa
ra um cargo no ministério 
da Polícia.

Retz (Jean François Paul 
de Gondi, Cardeal de)

Político e escritor francês 
(Montmirail, 1613 — Paris, 
1679). Sua família — de ori
gem florentina, chegada à 
França no princípio do sé
culo XVI — havia acumula
do riquezas e honrarias, de
tendo, na época de Jean 
François, o ducado de Retz. 
Encaminhado contra a von
tade para a carreira-eclesiás
tica (para substituir seu tio, 
Jean François de Gondi, co

mo arcebispo de Paris), en
volveu-se em inúmeros due
los e aventuras amorosas, 
que dão conta de suas ver
dadeiras inclinações. No ter
reno político, colocava-se na 
oposição ao Cardeal Riche- 
lieu. Em seu manuscrito “A 
Conjuração do Conde Jean 
Louis de Fiesque” (1632), 
faz apologia da revolução. 
Em 1643 foi indicado pela 
regente da França, Ana da 
Áustria, para bispo auxiliar 
do tio, com direito à suces
são. Recebeu ainda o título 
de bispo “in partibus” de 
Corinto. Mesmo assim, par
ticipou ativamente das agita
ções de 1648/52, sobre as 
quais escreveu “A Fronda” . 
Depois disso, seu prestígio 
cresceu e sua audácia e sa
gacidade transformaram-no 
numa força política. Não 
conseguiu, entretanto, suplan
tar o Cardeal Mazarino no 
Conselho Real. Em 1651, 
Ana da Áustria, com relu
tância, tentou comprar-lhe o 
apoio indicando-o para o 
cardinalato. Prevendo que a 
regente pudesse voltar atrás, 
os agentes de Gondi conven
ceram o Papa Inocêncio X a 
efetivar a indicação imedia
tamente. As ligações do no
vo cardeal de Retz com o 
governo tornaram-se eviden
tes, caindo bastante a popu
laridade que ele angariara 
entre os parisienses. O gover
no, por seu lado, esperava 
ocasião para vingar-se das 
maquinações e chantagens 
de seu atual aliado. Em de
zembro de 1652, Retz foi 
preso e levado a Vincennes, 
sendo pressionado a renun
ciar a seu cargo de auxiliar 
do arcebispado de Paris. Ino
cêncio X protestou, mas seu 
favorecido acabou renun
ciando (após a morte do tio, 
em 1654) e foi transferido 
sob custódia para Nantes. 
Conseguiu finalmente esca
par para a Espanha, de orn 
de foi conduzido com honras 
para Roma. Procurou então 
reintegrar-se no arcebispado 
a que abdicara. Mas, com 
a morte de Inocêncio X (em 
1655), Alexandre V II assu
miu o papado e não se dis
pôs a entrar em desavença 
com a França. Retz abando
nou a Itália, passou a vi
ver na Alemanha e, mais 
tarde, na Holanda. Após a 
morte de Mazarino, concor
dou em trocar suas preten
sões sobre Paris pela abadia 
de Saint-Denis e uma renda 
substancial, regressando à 
França em 1662. Odiado por 
Luís XIV, passou seus últi
mos anos em Commercy e 
outras abadias francesas. A 
partir de 1675 viveu em pe-
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nitência. Suas “Memórias”, 
publicadas pela primeira vez 
em 1717, constituem uma 
das obras-primas da prosa 
francesa, e são um retrato 
incomparável de aconteci
mentos e personalidades de 
seu tempo. O estilo não se 
atém às regras rígidas do 
Classicismo, variando de uma 
espontaneidade e finura aris
tocráticas a períodos cons
truídos com cuidadosa dialé
tica política.

Reynolds (Sir Joshua)

Pintor inglês (Plympton St. 
Maurice, Devon, 1723 — 
Londres, 1792). Nascido e 
criado em família instruída, 
numa época em que os pin
tores ingleses eram pouco 
mais que negociantes incul
tos, iniciou sua formação co
mo aprendiz de Thomas Hud- 
son, em Londres. Em 1744 
começou a adquirir estilo in
dependente, após ter sofrido, 
numa primeira fase, marca
da influência de Van Dyck. 
Em 1749 viajou para Minor- 
ca, onde permaneceu duran
te cinco meses. Nessa cida
de, sofreu um acidente que 
lhe deixou uma cicatriz nos 
lábios (marca que salienta 
em seus auto-retratos). De 
Minorca partiu para a Itá
lia e permaneceu dois anos 
estudando as obras-primas da 
pintura clássica e moderna. 
Essa viagem teve importân
cia fundamental em sua for
mação e influenciou toda sua 
obra posterior. Em 1753 re
tornou a Londres, onde se 
estabeleceu. Suas primeiras 
exposições datam da funda
ção da Sociedade dos Artis
tas (1760). Em 1768, sob o 
patrocínio do Rei Jorge III 
foi fundada a Royal Acade- 
my, sendo Reynolds eleito 
seu primeiro presidente. Em 
1781 esteve em Flandres e 
na Holanda, estudando a 
obra de Rubens. No ano se
guinte, sofreu um ataque de 
paralisia. Por volta de 1800, 
começou a perder a visão. 
Fèz seu último discurso na 
academia em 1790. Fora 
uma das figuras dominantes 
da arte inglêsa. Sua obra ca
racteriza-se pela graça dos 
traços e pelo calor do colo
rido. Pintou sobretudo retra
tos: “Commodore Keppel” 
(1753), “Georgiana, Condes
sa Spéncer e Sua Filha” 
(1760), “Família do Duque 
de Marlborough” (1778). 
Deixou também os “Discur
sos sobre Arte” que pronun
ciava anualmente na Royal 
Academy, nos quais, além de 
discutir problemas teóricos, 
colocava uma série de con
selhos para os artistas prin

cipiantes. Realizou algumas 
incursões em outros gêneros 
pictóricos (como a mitologia 
e a religião), que, no entan
to, não superaram suas qua
lidades de retratista. Formou, 
com Hogart e Gainsborough, 
a trilogia mais representativa 
da escola inglèsa do século 
XVIII.

Rhaticus ou Rheticus 
(Georg Joachim von 

Lauchen, dito)
Astrônomo e matemático 
austríaco (Feldkirch, 1514
— Kassa, 1576). Em 1537 
foi nomeado para a cadeira 
de matemática e astronomia 
em Wittenberg. Atraído pela 
teoria heliocêntrica, renun
ciou à cadeira, partindo pa
ra Frauenberg, onde traba
lhou dois anos com Copér- 
nico. Rhaticus publicou sua 
primeira exposição sobre a 
teoria heliocêntrica no livro 
“De Libris Revolutionum. . .  
Nic. C opern ice... Narratio 
P r im a . . .” (1541). Entusias
mado pelo assunto, também 
convenceu Copérnico a com 
pletar sua grande obra, “De 
Revolutionibus Orbium Coe- 
lestium” e encarregou-se de 
levar o manuscrito a Nüren- 
berg para ser publicado. “De 
Revolutionibus. . . ” foi publi
cado em 1543, suscitando 
objeções religiosas por parte 
de Lutero e outros. Por cau
sa disso, Rhaticus viu-se 
obrigado a abandonar Nü- 
renberg e transferir-se para 
Leipzig. Dessa época até sua 
morte trabalhou no grande 
tratado “Opus Palatinum de 
Triangulis”, publicado postu
mamente em 1596. Essa obra 
contém uma tabela de senos, 
cossenos, tangentes, etc., para 
ângulos a intervalos de dez 
segundos calculados até dez 
casas decimais. Iniciou ain
da uma tabela com quinze 
decimais mas morreu na 
Hungria antes de terminá-la.

Rhodes (Cecil John)

Administrador colonial bri
tânico (Bishop’s Stortford, 
Hertfordshire, 1853 — Mui- 
zenberg, Cabo, 1902). Filho

do vigário de sua localidade 
natal, foi educado na escola 

paroquial. Em 1869, ameaça
do pela tuberculose, partiu 
para Natal, na África do 
Sul, juntando-se a seu irmão 
Herbert, que plantava algo
dão no vale de Umkomanzi. 
Em 1872, atraídos pelos re- 
cém-descobertos campos de 
diamantes de Kimberley, 
abandonaram o cultivo do 
algodão. Estabeleceram-se em 
Kimberley, onde, pouco de
pois, Cecil caiu gravemente 
doente. Para . recuperar a 
saúde, fez uma viagem pelo 
interior do Transvaal, o que 
lhe deixou profunda impres
são. Logo após, Herbert dei
xou Kimberley, onde Cecil 
continuou reunindo rapida
mente sua fortuna. Depois, 
partindo para a Inglaterra, 
matriculou-se em Oxford 
(1873). No ano seguinte, do
ente de novo, regressou a 
Kimberley. Em 1876, retor
nou a Oxford, onde graduou- 
se em 1881. Nessa ocasião, 
convenceu-se de que, em 
cumprimento de um plano 
divino, a “raça” anglo-saxô- 
nica era o ponto mais alto 
da evolução humana. Sua 
obrigação seria contribuir 
para assegurar esse predomí
nio, principalmente pela ex
pansão britânica na África. 
Em suas primeiras resoluções, 
escritas em 1877, cedeu sua 
fortuna para a formação de 
uma sociedade que estende
ria o Império Britânico atra
vés do mundo, para inaugu
rar a representação colonial 
no Parlamento imperial em 
Westminster, para recuperar 
os Estados Unidos e para es
tabelecer um poder tão forte 
que tornasse as guerras im
possíveis. Essa fortuna já era 
considerável: mesmo durante 
seus estudos em Oxford, ela 
continuara crescendo nas 
minas de diamante. Em 1891, 
à frente da firma De Beers 
Consolidated Mines, Ltd., 
Rhodes controlava toda a 
produção da África do Sul, 
ou seja, 90% da produção 
mundial de diamantes. Com 
a descoberta de ouro no 
Transvaal, estendeu seus in
teresses para essa mineração, 
com a firma Gold Fields of 
South Africa Company. Por 
insistência sua, os termos de 
incorporação de ambas as 
firmas permitiam-lhe finan
ciar a expansão britânica pa
ra o norte. Ao mesmo tempo, 
construía sua carreira polí
tica. Em 1881 entrou para o 
Parlamento do Cabo e, em 
1890, era o primeiro-minis
tro dessa colônia. Em sua 
gestão, foçam importantes 
as medidas para o desen
volvimento da política local,



da educação (aculturação dos 
nativos) e da agricultura. 
Combatendo o sufrágio uni
versal, restringiu o direito de 
voto a homens alfabetizados 
e que recebessem um salário. 
Procurou substituir a pro
priedade tribal da terra pela 
propriedade individual. En
quanto isso, sua British 
South África Company ex
pandia-se na região da atual 
Rodésia, cujo controle asse
gurou em 1895. Rhodes 
pressionou o Transvaal para 
entrar na Federação Sul- 
Africana, no que encontrou 
oposição de Kruger, presi
dente do país. Para derrubá- 
lo, inspirou um golpe de Es
tado (através de um levante 
em Johannesburgo) apoiado 
por forças da British South 
Africa Co., conduzidas por 
seu amigo L. S. Jameson. 
Apesar de desesperadas men
sagens pedindo o adiamento 
das operações devido à pos
sibilidade de não ser conse
guido o levante de Johan
nesburgo, Jameson iniciou a 
expedição na data marcada. 
O completo desastre resul
tante teve como conseqüên
cia última a guerra dos 
Bôeres. Rhodes, abertamente 
implicado nos acontecimen
tos e censurado por todos, 
inclusive pela Câmara dos 
Comuns, em Londres, aca
bou renunciando em 1896, 
continuando no entanto a 
agir extra-oficialmente. Tor
nou-se o líder real, embora 
não oficial, do Partido Pro
gressista, que apresentava 
tendência chauvinista.

Ribas (Emílio Marcondes)

Médico sanitarista brasileiro 
(Pindamonhangaba, SP, 1862
— São Paulo, SP, 1925). 
Formou-se aos 25 anos pela 
Faculdade Nacional de Me
dicina, no Rio de Janeiro. 
Iniciou a carreira clinicando 
no interior de São Paulo, em 
Santa Rita do Passa Quatro 
e em Tatuí. Em 1896 ingres
sou no Serviço Sanitário de 
São Paulo, como inspetor, 
tornando-se diretor do servi
ço em pouco tempo. Nesse 
cargo, reorganizou o Hospi
tal de Isolamento de São 
Paulo, que hoje traz seu no
me. São criações suas o Ins
tituto Soroterápico do Bu- 
tantã, o Laboratório de Aná
lises, o Laboratório Farm a
cêutico, o Desinfectório Cen
tral, a Divisão de Higiene 
Escolar, o Serviço de Higie
ne e Assistência à. Infância. 
Criou também o Leprosário 
de Santo Ângelo. Em 1899 
combateu o surto de peste 
bubônica irrompido no por
to de Santos. N a mesma épo

ca, comprou a fazenda Bu- 
tantã e, sob a direção de Vi
tal Brasil, fundou o Institu
to, no início apenas para a 
produção de soro antipesto- 
so. Em 1901 repetiu as ex
periências realizadas por 
Finley e Reed em Cuba, 
acerca da transmissão da fe
bre amarela. Com Adolfo 
Lutz e mais quatro voluntá
rios, deixou-se picar pelo 
mosquito “Aedes aegypti” , 
adquirindo a doença. Suas 
experiências foram funda
mentais para o combate da 
febre amarela no Brasil.

Ribeira (Amador 
Bueno da)

Político brasileiro (São Pau
lo, SP, 1572? — id., entre 
1646 e 1650). Seu pai era 
espanhol e sua mãe brasilei
ra, filha de português e ín
dia. Dono das sesmarias à 
margem direita do Tietê, 
ocupou diversos cargos pú
blicos. Em 1641, desmem
brando-se Portugal do reino 
de Castela, Dom João IV foi 
aclamado (em Lisboa) rei de 
Portugal. Ao chegar em São 
Paulo, a notícia suscitou 
grande agitação, instigada 
provavelmente pela colônia 
espanhola. Resolveu-se acla
mar Amador Bueno rei de 
São Paulo, para o que o 
povo procurou-o em sua casa 
(na atual Rua Direita). Ama
dor recusou e, diante da 
exaltação de ânimos, 'p reci
sou fugir e refugiar-se no 
Mosteiro de São Bento. Pos
teriormente, ficou conhecido 
como o “Aclamado”.

Ribeiro (Aquilino)

Escritor português (Carre
gai da Tabosa, Beira Alta,
1885 — Lisboa, 1963). Cur
sou preparatórios em Lame- 
go, partindo depois para Vi
seu, onde estudou filosofia. 
Pretendia seguir o curso de 
teologia em Beja, mas, desis
tindo da carreira eclesiástica, 
abandonou Viseu no segundo 
ano. Transferiu-se para Lis
boa, ingressando nos círcu
los revolucionários da época. 
Foi preso logo após a ex
plosão de uma bomba que 
escondia em seu quarto mas 
conseguiu fugir para Paris. 
Ingressou então na Sorbon- 
ne e escreveu seu primeiro 
livro de contos, “Jardim das 
Tormentas” (1913). Retor
nou a Portugal em 1914, 
conseguindo emprego de pro
fessor do Liceu Camões e, 
mais tarde, de conservador 
da Biblioteca Nacional. Em
1927 participou de novo mo
vimento revolucionário, sen
do obrigado a voltar a Pa

ris. No ano seguinte, outra 
revolta frustrada levou-o para 
a cadeia, mas ainda desta 
vez conseguiu fugir. Sua obra 
combina desde o estilo das 
velhas crônicas até a lingua
gem rústica e a gíria urba
na. Escreveu tanto sobre a 
vida rural, fazendo literatura 
regionalista, como sobre a 
cidade. Publicou também 
obras de literatura infantil, 
crítica literária, biografias, 
história, etnografia, etc. Sua 
bibliografia inclui: “A Vida 
Sinuosa” (1918), “Terras do 
Demo” (1918) “Estrada de 
Santiago” (1922), “Filhas da 
Babilônia” (1925), “Andam 
os Faunos pelos Bosques” 
(1926), “O Homem que Ma
tou o Diabo” (1930), 
“A Batalha sem Fim” 
(1932), “Aventura Maravi
lhosa” (1936), “São Bana- 
boião, Anacoreta e M ártir” 
(1937), “Mônica” (1938), 
“Lápides Partidas” (1945), 
“Aldeia — Terra, Gente e 
Bichos” (1946) “O Arcanjo 
Negro” (1947), “Cinco Réis 
de Gente” (1948), “Uma Luz 
ao Longe” (1949). “A Casa 
Grande de Romarigães” 
(1957) e “Quando os Lobos 
Uivam” (1958).

Ribeiro da Costa 
(Álvaro Moutinho)

Magistrado brasileiro (Rio de 
Janeiro, GB, 1897 — id., 
1967). Bacharelou-se pela 
Faculdade Livre de Direito 
do Rio de Janeiro (1918). 
Foi professor municipal 
(1915 a 1924), pretor (1924), 
juiz de direito (1934), de
sembargador do Tribunal de 
Apelação e vice-presidente 
do Tribunal Regional Eleito
ral (1945). Durante o gover
no de José Linhares, foi che
fe de polícia do Rio de Ja
neiro. Em 1946 foi nomeado 
para o Supremo Tribunal 
Federal e eleito para o Tri
bunal Superior Eleitoral, do 
qual foi presidente entre 
1950 e 1951. Em 1947, foi 
voto vencido contra a deci
são que cancelou o registro 
do Partido Comunista do 
Brasil. Em 1949 foi relator 
da decisão que declarou in
constitucional a lei que 
ocupava com suplentes de 
outros partidos os lugares 
vagos no Congresso pelo 
cancelamento do registro do 
PCB. Em dezembro de 1955, 
no Supremo Tribunal Fede
ral, votou por um mandado 
de segurança contra as me
sas da Câmara e do Senado 
e contra o vice-presidente 
deste, Nereu Ramos, por as
sumir a presidência da Re
pública, mas sua posição foi 
derrotada. Eleito presidente

Reynolds, Sir Joshua 
— Ribeiro da Costa, 
Álvaro Moutinho



do Supremo Tribunal para o 
biênio 1964/65, teve seu 
mandato prorrogado até 
1967, quando alcançou a 
idade limite.

Ribeiro de Andrade 
Fernandes 

(João Batista)
Polígrafo brasileiro (Laran
jeiras, SE, 1860 — Rio de 
Janeiro, GB, 1934). Bachare
lou-se em ciências jurídicas 
e sociais pela Faculdade de 
Direito do Rio de Janeiro. 
Em 1885 foi nomeado por 
concurso para a Biblioteca 
Nacional e, em 1890, para 
a cadeira de história univer
sal do Colégio Pedro II (que 
mais tarde dirigiu). As ativi
dades de João Ribeiro na 
imprensa iniciaram-se em 
Sergipe, onde colaborou no 
jornal republicano “O La- 
ranjeirense”. Ainda em seu 
Estado natal publicou os 
poemas: “Tenebrosa Lux” 
(1881), “Dias de Sol”
(1884), “Avena e C ítara” 
(1884/86). Em 1886 editou 
sua tese ao concurso do Co
légio Pedro II: “Morfologia 
e Colocação de Pronomes” 
(1886). Trabalhou em diver
sos jornais da época, todos 
de orientação republicana: 
“O Globo” , “A Semana”, 
“Gazeta da Tarde”, “A Épo
ca” , “Correio do Povo” e 
“O País” . Em 1889 traba
lhou com Sílvio Romero na 
“Revista Sulamericana”, do 
Centro Bibliográfico Brasi
leiro, publicando inúmeros 
trabalhos de crítica, filolo
gia e história. Em 1894 era 
redator de “A Semana”, re
vista de Valentim Maga
lhães. Viajou para a Europa, 
onde, a serviço do governo 
brasileiro, estudou o sistema 
educacional dos diversos paí
ses em que esteve. Em Ber
lim editou uma revista em 
português, “Novo Mundo” , e 
estudou pintura com Wilde- 
bock Winck (em 1900, faria 
uma exposição de quadros 
no Rio de Janeiro). Eleito 
para a Academia Brasileira 
de Letras, ocupou a vaga de 
Luís Guimarães Júnior. Em 
1903 passou a escrever para 
“O Correio da M anhã” e 
em 1912 para “O Im par
cial”. No ano seguinte mu
dou-se para a Suíça, onde 
morou até o fim da Primeira 
Guerra Mundial. Voltando 
ao Brasil, colaborou no re- 
cém-fundado “O Jornal”
(1920), no “Jornal do Bra
sil” (a partir de 1925) e em 
“O Estado de S. Paulo” 
(desde 1926). Sua obra cobre 
os mais variados campos e 
temas: “Dicionário Grama
tical” (1889), “História An

tiga — Oriente e Grécia”
(1892), “A Instrução Pública 
Primária, Secundária e Téc
nica” (1890), “História do 
Brasil” (1900, obra didática), 
“Estudos Filológicos” (1902), 
“O Fabordão” (1905), “Com
pêndio de História da Lite
ratura Brasileira” (1906, em 
parceria com Sílvio Rome
ro) e “O Folclore” (1919). 
Deixou também traduções 
e crítica literária. Algu
mas de suas páginas mais 
notáveis datam do fim da 
vida: “Cartas Devolvidas” 
(1926), “Obras Poéticas de 
Cláudio Manuel da Costa” 
(1930), “Floresta de Exem
plos” (1931), etc. Como crí
tico literário foi um dos 
primeiros a compreender e 
incentivar o Movimento Mo
dernista. Seu progressismo li
terário e político e seu rigor 
científico em filologia exer
ceram grande influência nos 
meios intelectuais da época.

Ribeiro Vaughan 
(Júlio César)

Romancista e filólogo brasi
leiro (Sabará, MG, 1845 — 
Santos, SP, 1890). Seu pai, 
um aventureiro norte-ameri
cano, logo abandonou a fa
mília, e Júlio Ribeiro foi 
criado pela mãe. Matriculou- 
se na Escola Militar do Rio 
de Janeiro, que abandonou 
em 1865, transferindo-se pa
ra São Paulo. Em 1874, na 
direção da “Gazeta Comer
cial” de Sorocaba, pregava 
idéias abolicionistas e repu
blicanas. Foi nesse jornal 
que, entre 1876 e 1877, pu
blicou seu “romance históri
co original” em folhetins: 
“Padre Belchior de Pontes” . 
Lecionou também em Lore- 
na, Campinas, Capivari e 
Santos. Em 1887, conseguiu 
o cargo de professor de la
tim no curso anexo à Facul
dade de Direito de São Pau
lo. Em 1889 conquistou a 
cadeira de retórica do Colé
gio Pedro II, no Rio de Ja
neiro, e, mais tarde, a do 
Instituto de Instrução Se
cundária. Polemista de reno
me, foi redator (em São Pau
lo) dos jornais republicanos 
“A Gazeta do Povo” e “O 
Debate”. No campo da gra
mática e dn filo1ogia, são 
obras suas: “Gramática Por
tuguesa” (1881) “Questão 
Gramatical” (1887), fruto de 
sua polêmica com Augusto 
Freire da Silva, “Nova Gra
mática da Língua Latina” 
(1896), “Trechos Gerais de 
Lingüística” (1880). Sua 
produção literária mais im
portante é “A Carne” 
(1888), discutido romance 
naturalista (dedicado a Zo-

la). Deixou também “Cartas 
Sertanejas” (1885) e algumas 
traduções, como “Assassínios 
da Rua Morgue”, de Edgard 
Allan Poe (1871). Como es
teve algum tempo converti
do ao protestantismo — in
fluenciado pela tradução que 
fez da “História da Reforma 
de d’Aubigné” — , compôs 
também hinos evangélicos.

Ribera (Jusepe ou José de)

Pintor espanhol (Játiva, per
to de Valência, 1591 — 
Nápoles, Itália, 1652). Come
çou a estudar pintura em Va
lência. Ainda jovem, transfe
riu-se para Roma — onde 
receberia o apelido de “Lo 
Spagnoletto” — e passou 
muitas privações, mas pros
seguiu nos estudos. Nessa 
época, sofreu influência de 
Caravaggio. Por volta de 
1616, fixou-se em Nápoles
— grande centro artístico da 
época —, onde esperava en
contrar clientes que o finan
ciassem. Foi bem sucedido e 
logo começou a trabalhar pa
ra igrejas e vice-reis espa
nhóis. Assim realizou sob en
comenda a “Crucificação” 
(1616), sua mais antiga obra 
conhecida. Em 1626, foi ad
mitido na Academia Roma
na de São Lucas, onde ha
via estudado. Em 1631, rece
beu de Urbano V III a O r
dem Papal de Cristo. Ape
sar de nunca ter retornado 
à Espanha, seu estilo foi co
piado por seus patrícios con
temporâneos. Teve também 
muitos discípulos em Nápo
les. O conjunto de sua obra
— de motivos predominante
mente religiosos — caracte
riza-se pelo realismo e dra- 
maticidade na representação 
de horrores, sofrimentos e 
martírios. Entre 1620 e 1630, 
suas telas caracterizavam-se 
pela tonalidade sombria e 
composição sólida. Dessa fa
se destacam-se “M artírio de 
Santo André” ^1628) e “M ar
tírio de São Bartolomeu” 
(1630), entre outras obras. 
Depois, suas cores tornaram- 
se mais vivas e a paisagem 
passou a ser destacada nas 
telas, como em “Imaculada 
Conceição” (1635), “Trinda
de” (1636), “Profetas” (1637/ 
38), “Santo Antônio de Pá- 
dua e o Cristo Menino” 
(1640) e “Pietà”. Ribera ins
pirou-se também na mitolo
gia greco-romana para pintar 
quadros como “Triunfo de 
Baco”, “Prometeu”, “Ixion” 
(1632) e “Vênus e Adónis” 
(1637). Em certas obras — 
“O Aleijão”, “O Pé Torto” 
e outras — foi um precursor 
dos temas quase grotescos 
de Velásquez.



Ribot (Théodule Armand)

Psicólogo e filósofo francês 
(Guincamp, Côtes-du-Nord, 
1839 — Paris, 1916). Estu
dou no liceu de sua cidade 
e no de Saint-Brienne. For
mou-se na Escola Normal 
Superior em 1865 e lecionou 
nos liceus de Vesoul e La
vai. Em 1873, doutorou-se 
pela Faculdade de Letras de 
Paris (Sorbonne). Em 1869, 
defendeu nova tese, “A He
reditariedade, Estudo Psico
lógico”, com a qual adqui
riu reputação nos meios cien
tíficos. Nela revelava sua 
adesão à corrente de Hyp- 
polyte Taine e Herbert Spen- 
cer, e defendia os métodos 
da psicologia experimental 
contra a psicologia clássica. 
Em 1875 fundou a “Revista 
Filosófica da França e do 
Estrangeiro” , que dirigiria 
até a morte. Em 1885 foi 
nomeado professor de psico
logia experimental na Facul
dade de Letras e em 1889 
tornou-se catedrático da mes
ma disciplina no Collège de 
France. Propondo-se, numa 
abordagem positivista, a li
bertar a psicologia da meta
física, realizou muitas pes
quisas Usando métodos empí
ricos, noções biológicas e fi
siológicas. Divulgou concep
ções modernas nas obras “A 
Psicologia Inglesa Contem
porânea” (1870), onde expôs 
as teorias associacionistas; e 
“A Psicologia Alemã Con
temporânea” (1879), que 
apresentava os trabalhos de 
Gustav Fechner, Wilhelm 
Wundt e outros. Ao investi
gar os fenômenos psicopato- 
lógicos com base em obser
vações clínicas, escreveu “As 
Doenças da Memória”
(1881), “As Doenças da 
Vontade” (1883) e “As 
Doenças da Personalidade” 
(1885), obras em que tratou 
das implicações filosóficas e 
metodológicas de conceitos 
não sujeitos a validação por 
mensuração, como a vonta
de e a personalidade, pro
curando demonstrar a impos
sibilidade de redüzir a es
sas noções os complexos fe
nômenos psicológicos. Estu
dou as dissociações da perso
nalidade e estabeleceu a lei 
da regressão, segundo a qual 
a amnésia afetaria primeiro 
as impressões mais recentes 
e menos organizadas. A par
tir de “A Psicologia da 
Atenção” (1883), passou a 
estudar os fenômenos afeti
vos e instintivos. Escreveu 
ainda “A Filosofia de Scho- 
penhauer” (1874), “A Psi
cologia dos Sentimentos” 
(1896) e “A Vida Incons
ciente e os Movimentos”
(1914), entre outras obras.

Ricardo (David)

V. Ricardo, Enciclopédia 
Abril (vol. X)

Ricardo I (dito 
Ricardo Coração de Leão)

Rei da Inglaterra (Oxford, 
1157 — Chalus, Limousin, 
1199). Tefceiro filho do Rei 
Henrique II Plantageneta e 
de Leonor da Aquitânia, aos 
doze anos foi prometido a 
Alicia, filha do rei francês 
Luís VII e tornou-se duque 
da Aquitânia, usando a prin
cípio o nome de Ricardo de 
Poitiers. Aos dezesseis anos, 
promoveu uma rebelião con
tra o pai e foi derrotado. 
Um ano depois, obteve o 
perdão do rei e dedicou-se à 
administração de seu ducado. 
Mas não deixou de promo
ver lutas, ora aliando-se ao 
pai contra os irmãos, ora a 
estes contra o pai. Demons
trou tão grande energia ao 
combater vassalos rebeldes e 
inimigos externos que Hen
rique II, temeroso, convidou- 
o a renunciar ao ducado. 
Então Ricardo buscou a ami
zade de Filipe II (Filipe Au
gusto), rei da França, para 
amedrontar o pai e evitar 
que o deserdasse. Aliado ao 
rei francês, moveu guerra 
contra o pai, que morreu 
na luta juntamente com dois 
outros filhos. Então Ricardo 
foi coroado rei em West- 
minster (1139). N a época, 
organizava-se a terceira Cru
zada para reconquistar Jeru
salém, que desde 1187 estava 
em poder dos turcos. Ricar
do, que era um dos princi
pais chefes da expedição 
(juntamente com Filipe Au
gusto da França e Frederico 
Barbarroxa da Alemanha), 
requisitou para ela enormes 
quantias em dinheiro do rei
no. Em 1190, embarcou em 
Marselha e uniu-se em Mes- 
sina às outras tropas for
mando um grande exército. 
Na viagem, aliou-se a Tan- 
credo, rei da Sicília, e ca- 
sou-se com Berengária, filha

de Sancho VI de Navarra 
(desprezando assim o com
promisso com Alicia). Os 
expedicionários conquistaram 
a ilha de Chipre e, em 1191, 
obtiveram a capitulação da 
cidade de Acra. Depois des
sa vitória, Filipe Augusto 
voltou à França e Ricardo 
tornou-se chefe absoluto das 
tropas, dando nova ativida
de à campanha: fortificou 
sua base de operações ao 
longo do litoral e travou a 
batalha de Assoüf em 1192. 
Desgostosas pela crueldade 
do chefe, as tropas já não 
lhe dedicavám simpatia, mas 
apesar disso ele conseguiu 
tomar Jafa em 1192 e apo
derar-se de uma rica cara
vana. Em vista do fracasso 
de suas duas investidas con
tra Jerusalém, da insatisfa
ção da tropa e de sua saúde 
precária, firmou em 1192 
uma trégua de três anos com 
o chefe muçulmano Saladi- 
no, estabelecendo-se que aos 
cristãos caberiam as cidades 
costeiras e o direito de visi
tar o Santo Sepulcro. No 
mesmo ano, embarcou para 
a Inglaterra, mas foi retido 
no Adriático por uma tem
pestade. Viajando por terra, 
disfarçado, foi preso em Vie
na, nos domínios de Leopol
do da Áustria, e entregue ao 
Imperador Henrique IV. Foi 
libertado depois de um ano 
mediante o pagamento de 
um resgate e a promessa de 
prestar vassalagem ao impe
rador germânico. Quando 
voltou à Inglaterra, em 1194, 
seu irmão João Sem Terra 
ameaçou tomar-lhe o  trono, 
ajudado por Filipe Augusto, 
que invadira a Normandia. 
Ricardo empreendeu violenta 
ofensiva contra o irmão, re
cuperando as terras que es
tavam em seu poder. Ao 
mesmo tempo, moveu luta 
contra Filipe Augusto até 
1196, quando assinou a paz. 
Conseguiu ainda a união dos 
condes da Bretanha, Flan- 
dres e Toulouse contra Fili
pe e fez eleger seu sobrinho 
Oto de Brunswick como rei 
da Alemanha. Preparava um 
plano grandioso, que lhe exi
gia imensos recursos, quando 
soube que em terras do vis
conde de Limoges, seu vas
salo, fora encontrado um 
grande tesouro. Decidiu to
má-lo pelas armas, mas du
rante o cerco ao castelo foi 
ferido por uma flecha, o que 
lhe causou a morte. Fora 
também um conceituado 
poeta lírico. Episódios de- sua 
vida inspiraram autores como 
Walter Scott, em suas nove
las de cavalaria “Ivanhoe” e 
“O Talismã” , e o músico 
belga Grétry, na obra coral 
“Ricardo Coração de Leão” .

Ribeiro de Andrade 
Fernandes, João 
Batista —  
Ricardo I, dito 
Ricardo Coração 
de Leão



Rice (Elmer Leopold 
Reizenstein, dito Elmer)

Dramaturgo norte-americano 
(Nova York, 1892 — id.?, 
1967). Ao graduar-se pela 
Faculdade de Direito de No
va York, empregou-se no 
tribunal local, mas logo 
abandonou a carreira e de- 
dicou-se ao teatro. Escreveu 
em 1914 sua primeira peça: 
“On Trial” (“Em Julgamen
to”), montada com grande 
sucesso. Nos nove anos se
guintes, estudou composição 
dramática na Universidade 
de Colúmbia. Em 1923, re
velou seu estilo expressionis- 
ta na bem sucedida peça 
“The Adding Machine” (“A 
Máquina de Somar”), histó
ria de um guarda-livros cha
mado Zero, que mata o pa
trão porque este o substituí
ra por uma máquina. Em 
colaboração com Dorothy 
Parker, escreveu “Close H ar
mony” (“Perfeita Harm o
nia” , 1924), apresentada em 
todo o país sob o título 
“The Lady Next Door” (“A 
Vizinha ao Lado”). Em 1929 
ganhou o prêmio Pulitzer e 
a consagração mundial com 
uma peça inicialmente re
cusada pelos empresários e 
que apresentava inovações de 
texto e montagem, como o 
uso simultâneo de seis cená
rios: “Street Scene” (“A 
Rua”), uma tragédia sobre a 
vida nos bairros pobres de 
Nova York. Produziu e di
rigiu suas peças “Counsellor- 
at-Law” (“O Advogado”, 
1931) e “Left Bank” (“M ar
gem Esquerda” , 1932). Tra
balhando no Teatro Federal 
instituído pela política do 
“New Deal” em 1935, Rice 
foi, ao lado de Joseph Losey 
e outros, responsável pelo 
“Living Newspaper” encena
ção que se propunha a intro
duzir o jornalismo no teatro, 
dramatizando acontecimentos 
importantes em termos de 
documentário. Sua peça 
“Judgement Day” (“Dia do 
Juízo”, 1934) constituía um 
alarme contra o nazismo, 
baseada no julgamento de 
um comunista búlgaro acusa
do do incêndio do Parlamen
to de Berlim em 1933. Entre 
as peças de Rice, destacam- 
se ainda “Proibido para 
Crianças” (1936), “Paisagem 
Americana” (1938) “Fuga 
para o Oeste” (1940) e 
“Uma Vida Nova” (1943). 
Escreveu os romances “Uma 
Viagem a Pürilia” (1930), 
satirizando a indústria cine
matográfica; e “Cidade Im
perial” (1937), sobre a vida 
em Nova York. Tornou-se 
presidente da associação de 
autores — Author’s League 
of America — em 1945.

Richardson (Samuel)

Escritor inglês (Derbyshire, 
1689 — Londres, 1761). F i
lho de um marceneiro, aos 
dezessete anos empregou-se 
como aprendiz numa oficina 
tipográfica de Londres. Em 
1719 comprou uma tipogra
fia e teve muito sucesso no 
ramo executando encomen
das importantes como trata
dos científicos, grandes co
leções de história e o jornal 
da Câmara dos Comuns. 
Tornou-se também o impres
sor das leis reais e diretor da 
companhia de livreiros Sta- 
tiomer’s Company. Em 1739, 
reeditou as fábulas de Eso- 
po, introduzindo anotações 
de sua autoria. A convite de 
dois editores amigos, passou 
a escrever um romance em 
forma de cartas: “Pamela, ou 
a Virtude Recompensada” 
publicado em 1740 em dois 
volumes. De conteúdo pro
fundamente moralista e pu
ritano, “Pamela” obteve rá
pido êxito e em seis meses 
surgiram quatro edições. Mas 
o escritor Henry Fielding ri
dicularizaria a personagem 
em sua obra “Joseph An
drews” , considerada a “an- 
ti-Pamela”. Entre 1747 e 
1748, Richardson publicou 
seu segundo romance em se
te volumes: “Clarissa òu a 
História de uma Jovem Da
ma” , mais conhecido como 
“Clarissa Harlowe” e consi
derado sua obra-prima. De
pois, na tentativa de criar 
uma personagem masculina e 
de responder ao rival Henry 
Fielding — que em 1744 ti
vera enorme sucesso com seu 
“Tom Jones” — , Richardson 
escreveu “A História de Sir 
Charles Grandison” (1753- 
54). E interrompeu sua ati
vidade literária, limitando-se 
a editar em 1755 uma anto
logia de máximas, reflexões 
e conselhos morais extraídos 
de suas obras. Tendo escrito 
sempre em forma de cartas
— gênero que cultivava des

de a juventude — Richard
son introduziu esse tipo de 
narrativa no romance realis
ta. Realizava em suas obras 
profundas análises psicológi
cas das personagens (princi
palmente as femininas), que 
eram reveladas gradativa- 
mente. Exerceu influência 
considerável sobre autores 
como Diderot, Rousseau e 
Goethe, mas foi esquecido 
durante o século XIX.

Richelieu (Armand Jean 
du Plessis, Cardeal de)

V. Richelieu, Enciclopédia 
Abril (vol. X)

Richet (Charles Robert)

Fisiologista, psicólogo, es
critor e pacifista francês 
(Paris, 1850 — id., 1935). 
Filho de um cirurgião que 
era professor no Instituto e 
na Faculdade de Medicina 
de Paris, cursou o Liceu Bo- 
naparte e a Universidade de 
Paris (atual Sorbonne). Fre
qüentou também o laborató
rio de Lacage Duthiers, um 
célebre zoólogo da época. 
Em 1874 já era interno em 
alguns hospitais e em segui
da foi trabalhar no labora
tório do fisiologista Marey. 
Em 1877, formou-se em me
dicina e dois anos depois foi 
nomeado professor assistente 
da Universidade de Paris, 
onde ocupou a cátedra de fi
siologia entre 1887 e 1927. 
Observando que um animal 
pode ser imunizado contra 
uma infecção através do san
gue de outro animal já imu
nizado, estudou a elaboração 
de soros. Em 1890 aplicou 
pela primeira vez uma inje
ção de soro em um corpo 
humano. Esses estudos con
duziram-no à descoberta de 
um fenômeno que denomi
nou anafilaxia — estado de 
hipersensibilidade que pode 
provocar até a morte, e é 
causado pela aplicação repe
tida de determinados soros. 
Por esta descoberta e os es
tudos relativos a ela, Richet 
receberia em 1913 o prêmio



Nobel de medicina. Desco
briu ainda, em 1886, o clo- 
ralose, anestésico que mais 
tarde seria largamente em
pregado. Estudando a tuber
culose, descobriu o tratamen
to dessa doença pelo plasma 
sanguíneo. Enunciou pela 
primeira vez o princípio da 
soroterapia. Interessado pelos 
fenômenos psíquicos conside
rados “ocultos” (aos quais 
chamou “metapsíquicos”), 
tentou estabelecer métodos 
científicos para a abordagem 
deles e pesquisou o hipno
tismo. Entre muitas obras 
científicas que escreveu, des
tacam-se: “Os Venenos da 
Inteligência” (1877), “Investi
gações Experimentais e Clí
nicas sobre a Sensibilidade” 
(18*77), “Sobre o Suco Gás
trico do Homem e dos Ani
mais” , “Fisiologia dos Mús
culos e dos Nervos” (1882), 
“O Homem e a Inteligência”
(1884), “Ensaio de Psicologia 
Geral” (1887), “Fisiologia e 
a:M edicina” (1888), “O Ca
lor Animal” (1889), “Fisio
logia, Trabalhos de Labora
tório” (três volumes, 1892/ 
95), “Dicionário de Fisiolo
gia” (1895/1906) e “Anafila- 
xia” (1911). As atividades 
de Richet não se limitaram 
as ciências biológicas. Foi 
também um precursor da 
aviação, dedicando-se desde 
1888 à construção de aerós- 
tatos a motor. Participou 
com destaque das conferên
cias pacifistas do início do 
século XX e escreveu vários 
livros em defesa de suas 
idéias a respeito: “A Idéia 
da Arbitragem é uma Qui
mera?” (1896), “As Guerras 
e a Paz” (1899) e “A Paz 
e a Guerra” (1904). Além 
de tudo isso, escreveu ro
mances, peças teatrais, poe
sias, fábulas, obras filosófi
cas e históricas, assinando às 
vezes com o pseudônimo 
Charles Epheyre.

Richter 
(Jeremias Benjamin)

Químico alemão (Hirsch- 
berg, Silésia, 1762 — Ber
lim, 1807). Desenvolveu seus 
trabalhos sempre junto a 
empreendimentos industriais: 
foi secretário de minas e pes
quisador da oficina silesia- 
na de minas de Breslau, as
sessor de administração de 
minas de Berlim e diretor da 
fábrica de porcelana da 
mesma cidade. Sua principal 
contribuição para a química 
foi a descoberta da neutrali
zação dos ácidos pelas bases, 
segundo relações constantes. 
Foi o primeiro a propor o 
conceito de equivalência quí
mica, fundando com isso o 
que chamou de estequiome-

tria. Deduziu em 1782 a lei 
das proporções recíprocas, 
conhecida como lei de Rich
ter: “As massas com que- 
duas substâncias se combi
nam, em separado, com cer
ta massa de uma terceira 
substância, serão as mesmas 
com que se combinarão en
tre si, se a reação for pos
sível”. Estabeleceu também 
os equivalentes químicos re
lativos ao oxigênio. Foi, as
sim, precursor de Proust e 
Dalton. Richter colaborou 
em várias revistas científicas 
e deixou, entre outras, as 
obras “Estequiometria Pura”, 
“Estequiometria Aplicada” e 
“Os novos Objetivos da Quí
mica”.

Richter (Johann Paul 
Friedrich)

Romancista e pedagogo ale
mão (Wunsiedel, Baviera, 
1763 — Bayreuth, 1825). A 
morte do pai, um mestre-es- 
cola e pastor protestante, em 
1779, obrigou-o a morar 
num cômodo com a mãe e 
os quatro irmãos. Em 1783 
foi estudar teologia na Uni
versidade de Leipzig, mas 
logo passou a dedicar-se às 
letras. Aos vinte anos publi
cou suas primeiras sátiras em 
prosa. Suas obras foram in
fluenciadas pela atividade de 
preceptor, que exerceu du
rante sete anos para sobre
viver. Foi amigo de Herder 
e esteve em contato com 
Goethe e Schiller, embora es
tes o recebessem com reser
vas. Recebeu proteção do 
príncipe de Dalberg-e do rei 
da Baviera, mas passou mui
tas privações por vários 
anos, até que o duque de 
Frankfurt concedeu-lhe Uma 
pensão de mil florins. Em 
1793, obteve grande sucesso 
com o romance pedagógico 
“Vida do Alegre Mestre-Es- 
cola M aria Wuz em Auen- 
thal”, obra que assinou com 
o pseudônimo Jean Paul em 
homenagem a Rousseau. M u

dou-se para Weimar em 1798 
e em 1801 para Meining, onde 
elaborou sua obra principal, 
o romance autobiográfico e 
pedagógico “Tita” (1800/03), 
em quatro volumes/Escreveu 
ainda: “Hesperus” (1795), 
“A Vida de Quintus Fixlein” 
(1796), “Os Anos da Adoles
cência” (1804/05), que foi 
sua obra-prima no romance 
humorístico; “Preparação pa
ra a Estética” (1804) e “Le- 
vana” ou “A Arte de Edu
car” (1807). Suas “Obras 
Completas” , em sessenta vo
lumes, foram publicadas em 
1879. Richter foi considerado 
um idealista e precursor do 
romantismo. Uma fantasia 
exuberante é a característi
ca freqüente de sua “poesia 
em prosa”. Dedicou à edu
cação a maior parte de suas 
obras, principalmente “Leva- 
na” (divindade familiar da 
mitologia romana), livro de 
grande sucesso, onde Rich
ter expõe detalhadamente 
seus princípios: a criança 
deve ser educada para o fu
turo, não para o presente; 
considerando que o ambien
te, além do Estado e da fa
mília, exerce profunda in
fluência sobre o indivíduo, 
os educadores devem sempre 
utilizar modelos e exemplos 
contemporâneos para apre
sentarem às crianças, e não 
os distanciados (como queria 
Rousseau, que pretendia ex
trair inspirações de Plutar- 
co); nunca se deveriam des
considerar os aspectos indi
viduais e caberia ao educa
dor desenvolver harmonica- 
mente a personalidade da 
criança, juntamente com a 
transmissão dos preceitos; a 
alegria e o amor devem rei
nar no ambiente de ensino; 
e a educação rpligiosa deve 
começar cedo, mas sem fa
natismo ou formalismo.

Riemann (Georg Friedrich 
Bernhard)

Matemático alemão (Brese
lenz, Hanover, 1826 — Se- 
lasca, Itália, 1866). Filho de 
um pastor luterano, inicial
mente estudou teologia, mas

Rice, Elmer Leopold 
Reizenstein, dito 
Elmer —



logo voltou seus interesses 
para as ciências exatas. Em
1847, entrou para a Univer
sidade de Berlim e dois anos 
depois transferiu-se para a de 
Gottingen, onde foi assisten
te do físico W. Weber. Em 
1851, apresentou a tese de 
doutoramento “Fundamentos 
para uma Teoria Geral das 
Funções de uma Variável 
Complexa”. Nesse trabalho, 
baseou a teoria da função 
sobre princípios gerais e no
ções geométricas, retomando 
e desenvolvendo a obra de 
Cauchy sobre funções de 
grandeza variável. Introduziu 
assim a noção de “superfície 
a vários planos sobrepostos”
— a “superfície de Rie- 
mann” — , que representaria 
graficamente as funções de 
valor múltiplo. Depois defen
deu sucessivamente duas te
ses para a livre-docência. 
“Sobre a Representação de 
Função por meio de Séries 
Trigonométricas” (1853) e 
“Sobre as Hipóteses nas 
quais se Fundamenta a Geo
metria” (1854). Está última 
apresentava uma abordagem 
que abrange a geometria eu
clidiana e a não-euclidiana 
(como a de Nikolai Loba- 
chevski, Johann Balyai, 
Gauss e outros), distinguia 
as propriedades topológicas 
de propriedades métricas e 
generalizava a noção de es
paço e de distância (“espa
ço” e “métrica” de Rie- 
man). Desse modo, a geo
metria, antes concebida co
mo ciência de espaço físico 
ordinário, seria redefinida 
como ciência dos espaços. 
Esta nova noção, que trouxe 
implicações também nos do
mínios da física e da filoso
fia (Riemann também foi um 
estudioso destas disciplinas), 
serviria mais tarde de funda
mento para a teoria da re
latividade de Einstein. Em
1857, Riemann tornou-se 
professor assistente da Uni
versidade de Gottingen. Foi 
um “Privatdozent” — pro
fessor com cargo oficial mas 
sem remuneração — até tor
nar-se catedrático em 1859. 
Trabalhou normalmente por 
mais algum tempo até que, 
tendo contraído uma tuber
culose, retirou-se para a Itá
lia, estabelecendo-se em Se- 
lasca, onde morreu. Além 
das investigações sobre teo
ria das funções e geometria, 
ele estudara funções algébri
cas e suas integrais, fórmula 
assimétrica para determinar 
os primeiros números infe
riores a um limite determi
nado, nova definição do 
conceito de integral defini
da, distribuição de números 
primos e outros temas da 
matemática. Os vários méto

dos, teoremas e conceitos 
que levam seu home revelam 
a amplitude e a importância 
de seu trabalho para a ma
temática moderna: teorema 
de Riemann sobre funções 
algébricas, integral de Rie
mann, curva de Riemann e 
outros. Apesar dessas con
tribuições, a maioria de suas 
obras só foi publicada depois 
de sua morte.

Rilke (Rainer Maria)

-V. Rilke, Enciclopédia Abril 
(vol. X)

Rimbaud (Jean Nicolas 
Arthur)

V. Rimbaud, Enciclopédia 
Abril (vol. XI)

Rimski-Korsakov (Nikolai 
Andreievitch)

Músico russo (Tikhvin, 1844
— Lubensk, 1908). Estudava 
piano desde os cinco anos de 
idade e sua inclinação para 
a música fortaleceu-se no 
contato com Mily Balakirev 
e seu grupo. Sua “Primeira 
Sinfonia” foi composta em 
parte durante um cruzeiro de 
instrução da Marinha (de 
1862 a 1865), na qual in
gressara aos dezesseis anos. 
A obra foi apresentada com 
sucesso em São Petersburgo 
(atual Leningrado), onde o 
compositor recebeu um car
go administrativo da M ari
nha. Retomou então o con
tato com Balakirev, consti
tuindo com ele e mais Mo- 
deste Mussorgski, Tsezar 
Kyui e Aleksander Borodin 
o chamado Grupo dos Cin
co, responsável pelo grande 
impulso da música russa no

final do século XIX. Em 
1871 foi nomeado professor 
de composição e instrumen
tação no conservatório de 
São Petersburgo e ocupou 
outros cargos oficiais depois 
de dar baixa na Marinha 
(1873): inspetor das bandas 
navais (1873/74), diretor da 
Escola Musical Gratuita 
(1874/81), diretor-assistente 
de música da Capela Impe
rial (1883/84) e regente dos 
Concertos Sinfônicos Russos 
(1886/1900). Em todo esse 
período teve uma produção 
musical brilhante: as óperas 
“A Donzela de Pskov” (ou 
“Ivã o Terrível”, 1873), 
“Noite de Maio” (1880) e 
“A Donzela de Neve”
(1882)'; e três famosas com
posições para orquestra — 
“Capricho Espanhol” , “Sche- 
erazade” e “A Grande Pás
coa Russa”. Dedicou-se ain
da a completar, orquestrar e 
editar trabalhos inacabados 
de amigos, como “Príncipe 
Igor”, de Borodin, e “Kho- 
vanshchina”, de Mussorgski. 
Foi bastante criticado ao 
reescrever totalmente “Boris 
Godunov” , de Mussorgski, 
embora o resultado sei a con
siderado brilhante e fiel ao 
espírito do original. Vítima 
de crise nervosa, não com- ^ 
pôs nada de 1891 a 1893 
Depois fez “Noite de Natal” , 
apresentada em 1895 em São 
Petersburgo; “Sadko” (1893), 
“A Noiva do Czar” (1899), 
“O Czar Saltan” (1899), 
“Servilia” (1901), “Pan Voe- 
voda” (1903), “A Lenda da 
Cidade Invisível de Kitezh” 
(1904) e “O Galo de Ouro” 
(apresentada postumamente 
em Moscou, em 1909). D u
rante os levantes revolucio
nários de 1905, ficou ao la
do dos alunos do conserva
tório no apoio aos rebeldes e 
foi demitido. Tornou-se um 
herói dos liberais, que lhe 
fizeram demonstrações de so
lidariedade após uma apre
sentação de “Kaschey”. Suas 
obras foram proibidas dû - 
rante dois meses e depois 
tornaram-se grandemente po
pulares. Aproveitou o afas
tamento para escrever o livro 
“Minha Vida Musical” . Mais 
tarde, foi readmitido no con
servatório e em 1907 parti
cipou do festival de música 
promovido em Paris por 
Diaghilev. Teve alunos que 
se tornariam mundialmente 
famosos, como Liadov, Gla- 
zunov e Stravinski.

Rio Branco (José Maria da 
Silva Paranhos Júnior, 

Barão do)

V. Rio Branco, Barão do,
Enciclopédia Abril (vol. XI)



Rio Branco (José Maria 
da Silva Paranhos, 

visconde do)

Estadista e diplomata brasi
leiro (Salvador, BA, 1819 — 
Rio de Janeiro, 1880). Passou 
privações depois da morte 
do pai mas, ajudado por um 
tio, entrou para a Academia 
Real de Marinha (no Rio 
de Janeiro) em 1835. Ter
minando o curso aos 22 
anos, foi nomeado guarda- 
marinha. Em 1841, ingressou 
na Escola Militar do Rio e 
dois anos depois passava a 
segundo-tenente. Em 1844 
trabalhou como redator no 
jornal “Novo Tempo” e 
tornou-se professor substitu
to na Escola de Marinha. 
Membro da Assembléia Le
gislativa do Rio de Janeiro, 
substituiu o visconde de Se- 
petiba na presidência da casa 
(1845) e promulgou refor
mas no ensino primário e se
cundário. Foi catedrático de 
várias disciplinas na Escola 
Militar, a partir de 1847. Em 
1851, foi secretário do m ar
quês do Paraná em missões 
diplomáticas no Uruguai. 
Nomeado ministro da M a
rinha em 1854, preparou a 
missão enviada à nação pa
raguaia na questão da aber
tura do rio Paraguai à na
vegação até o Mato Grosso, 
o que seria assegurado pelo 
Tratado de Amizade, Comér
cio e Navegação, que assi
nou com Solano Lopez em
1858. No ano seguinte, ocu
pando o Ministério do Es
trangeiro, concluiu o tratado 
complementar da convenção 
preliminar de paz de 1828, 
estabelecendo a neutralidade 
do Uruguai em relação ao 
Brasil e à Argentina. Tor
nou-se ministro da Fazenda 
em 1861 e senador por M a
to Grosso em 1862. Foi ao 
Prata em 1864, por ocasião 
do rompimento do Tratado 
da Amizade pelo Paraguai, 
o que no ano seguinte le
varia à guerra as na
ções platinas (Argentina, 
Brasil e Uruguai contra o 
Paraguai). Voltou a ocupar 
a pasta do Estrangeiro em 
1868 e fez nova viagem ao 
Prata antes de ser assinado 
o acordo que pôs fim à 
guerra, em 1870. No mesmo 
ano, recebeu o título de vis
conde. Chefiando o Minis
tério em 1871, promulgou a 
reforma judiciária, ampliou 
a concessão do “habeas- 
corpus”, apresentou a Lei do 
Ventre Livre (libertando os 
filhos de escravos nascidos 
daí em diante) e organizou 
o primeiro recenseamento do 
império. Foi ainda grão- 
mestre da Maçonaria e dire
tor da Escola Politécnica.

Ritter (Karl)

Geógrafo alemão (Quedlin
burg, 1779 — Berlim, 1859). 
Freqüentou a escola Schnep- 
fenthal e estudou com Chris
tian Salzmann e Johan Guts 
Muths. Depois de cursar a 
Universidade de Halle por 
dois anos, tornou-se precep
tor de uma família de ban
queiros. Foi professor de 
geografia na Universidade e 
na Escola Militar de Ber
lim, e participou da Acade
mia de Ciências, onde foi 
diretor de estudos. É consi
derado um dos fundadores 
da moderna ciência geográ
fica, juntamente com Ale
xander von Humboldt, pois 
considerou a geografia inse
parável da história — po
sição que lançava as bases 
da geografia humana. Para 
isso recebeu influência dos 
princípios educacionais de 
Pestalozzi, dos conceitos de 
J. G. Herder sobre o rela
cionamento da humanidade 
com o meio ambiente, e dos 
contatos com Humboldt. Sua 
obra principal foi editada 
em dois volumes, em 1817/ 
18: “Die Erdkunde im Ver
hältnis zur Natur und zur 
Gesechichte des Menschern” 
(“O Globo em Relação à 
Natureza e à História da H u
manidade”). É uma- geogra
fia regional conjugada a uma 
história cultural, no que con
trastava com os compên
dios de geografia do século 
XVIII. Comparava a Terra 
a um organismo, no qual os 
continentes e países seriam 
unidades ligadas pela relação 
funcional de seus compo
nentes. Essas concepções, 
criticadas como uma mistu
ra de teologia com ciência, 
resultavam de sua formação 
religiosa, pedagógica, histó
rica e geográfica.

Rivera (Diego)

V. Rivera, Diego, Enciclo
pédia Abril (vol. XI)

Rivera (José Eustasio)

Escritor colombiano (Neiva, 
Estado de Tolima, Colôm
bia, 1889 — Nova York, 
EUA, 1928). É considerado 
um dos criadores do ro
mance moderno. Dedicou-se 
ao magistério a partir dos 
vinte anos de idade e come
çou a estudar direito, for
mando-se aos 28 anos, de
pois de interromper o curso 
por várias vezes. O governo 
de seu país o encarregou de 
várias missões diplomáticas, 
das quais a mais importan
te foi integrar a comissão 
encarregada de traçar as 
fronteiras com a Venezuela. 
Nessa função, visitou as re
giões produtoras de borra
cha junto aos rios Negro e 
Orenoco, na Amazônia. Im
pressionado com a explora
ção a que eram submetidos 
os seringueiros, empreendeu 
uma campanha em favor de
les quando retornou a Bo
gotá. Enquanto convalescia 
do beribéri contraído na sel
va, aproveitou a experiência 
para escrever o romance que 
lhe daria celebridade: “La 
Vorágine” (1924), cujos pro
tagonistas são um poeta e 
sua noiva, tragados pela flo
resta inóspita. Também es
creveu “Tierra de Promisión”
(1921), um livro de poesias 
bem acolhido pela crítica.

Rivera (José Fructuoso)

Militar e estadista uruguaio 
(Paysandú, 1778 — Cerro 
Largo, 1854). Serviu sob as 
ordens de Artigas e entre 
1811 e 1820 lutou contra a 
dominação espanhola, ar
gentina e portuguesa. Quan
do o Uruguai foi anexado 
ao Brasil sob a denominação 
de Província Cisplatina, Ar
tigas exilou-se no Paraguai 
e Rivera depôs as armas, 
passando a integrar o Exér
cito imperial no posto de 
coronel. Por ocasião da In
dependência do Brasil (1822) 
assinou a ata de aclamação 
de Dom Pedro I como im
perador e bateu-se contra as 
tropas portuguesas. Assim, 
foi promovido a brigadeiro 
e condecorado com a Or
dem Imperial do Cruzeiro 
do Sul, além de receber o 
comando geral de todas as 
forças imperiais aquartela
das na Cisplatina. No en
tanto, ao se iniciar a luta 
pela libertação de sua pátria, 
encabeçada pelos “ 33 imorta- 
les”que tinham à frente La- 
valleja, Oribe e Zufriategui 
(1825/28), aderiu a eles e 
venceu as tropas brasileiras 
na batalha da Orqueta de 
Sarandi. Quando o Brasil re
conheceu a República Orien-

Rilke, Rainer Maria —  
Rivera, José Fructuoso



tal do Uruguai, tornou-se 
o seu primeiro presidente 
(1828), exercendo o cargo 
até 1834. Após um exílio no 
Brasil (1836), depôs Oribe, 
seu sucessor na presidência. 
Assinou um acordo secreto 
com os chefes farroupilhas 
(1841) e ocupou o poder até 
1843. Dois anos depois vol
tou a se exilar no Brasil, 
regressando ao Uruguai no 
ano seguinte. Deportado, re
sidiu no Rio de Janeiro até 
1853, quando voltou de vez 
ao Uruguai para integrar, 
com Lavalleja e Venâncio 
Flores, a Junta de Governo.

Rivet (Paul)

Antropólogo francês (Wasig- 
ny, Ardenas, 1876 — Paris, 
1958). Formado em medici
na, integrou a missão cien
tífica francesa enviada em 
1901 ao Equador, o que 
contribuiu para seu grande 
interesse no estuào da Amé
rica pré-colombiana. Em
1908, tornou-se assistente do 
laboratório de Antropologia 
do Museu de Paris. Dirigiu 
o serviço epidemiológico dos 
aliados no Oriente, durante 
a Primeira Guerra Mundial. 
Foi designado secretário-ge- 
ral do Instituto de Etnolo
gia da Universidade de Paris 
(1926) e diretor do Museu 
de Etnografia do Trocadero
(1928). Numa tentativa de 
reunir as instituições dedica
das ao estudo de arqueolo
gia e etnologia, criou, em
1937, o Museu do Homem, 
em Paris. Além de cientista 
Rivet foi também um polí
tico que não se omitiu na 
luta contra o nazismo. Du
rante a ocupação da França, 
ajudou a criar um jornal da 
Resistência e dela participou 
ativamente. Perseguido, exi
lou-se na Colômbia, onde 
organizou um instituto de 
etnologia em Bogotá e de
pois seguiu para o México. 
Terminada a guerra, voltou 
a seu país e elegeu-se depu
tado pelo Partido Socialista 
(1946/51). Foi secretário-ge- 
ral da Sociedade dos Ameri- 
canistas e publicou muitos 
trabalhos sobre antropologia, 
arqueologia e lingüística dos 
povos americanos, entre os 
quais: ' “Etnografia Antiga do 
Equador”, em colaboração 
com R. Verneau (1912), “As 
Origens do Homem Ameri
cano” (1943), “Metalurgia 
Pré-colombiana” (1946) e 
“Bibliografia das Línguas 
Aimará e Quíchua”, em co
laboração com G. de Cré- 
qui-Montfort (quatro volu
mes, 1951/56). Escreveu ain
da “Fundamentos da Antro
pologia” (1930) e dirigiu o 
tomo VII da Enciclopédia

Francesa, relativo à “Espé
cie Humana” (1936). Teve 
papel importante como cria
dor e divulgador de estudos 
americanistas na França.

Roberto d’Anjou, o Sábio

Rei de Nápoles de origem 
francesa (?, 1278 — Nápo
les, 1343). Terceiro filho de 
Carlos II d ’Anjou, foi duque 
da Calábria, vigário-geral do 
reino da Sicília (1296), prín
cipe de Salerno (1304), conde 
do Piemonte (1309), duque 
d‘Anjou e rei de Nápoles 
(1309/43). Em 1297, uma bula 
do Papa Bonifácio V III o 
designou rei de Nápoles. De
sempenhou importantes mis
sões diplomáticas e militares 
na Itália, a serviço da facção 
papal dos guelfos, oposta à 
dos gibelinos, contra os quais 
lutaria permanentemente. Go
vernando de fato Nápoles e 
a Itália, opôs-se com suces
so às pretensões de conquis
ta do soberano germânico 
Henrique VII. Com a mor
te súbita deste em 1313, con
seguiu que o papa conser
vasse vacante o trono e foi 
nomeado senador de Roma 
e vigário imperial da Itália. 
Para consolidar sua posição, 
tentou inutilmente retomar a 
Sicília e esmagar os gibeli
nos. Cuidando dos interes
ses de sua casa nos Balcãs 
(Arcádia e Albânia), obrigou 
seus irmãos mais jovens, Fe
lipe de Trento e João de 
Gravina, a cessarem suas 
disputas: subordinou o se
gundo, que detinha a Arcá
dia, ao primeiro, que domi
nava a Albânia, cabendo a 
ele próprio a suserania su
prema. Bem assessorado por 
conselheiros, foi hábil admi
nistrador e jurista. Tinha 
uma das melhores bibliote
cas de seu tempo e presti
giava os escritores, como Pe- 
trarca, a quem ofereceu a 
coroa de louros, e Boccacio, 
que viveu em sua corte.

Roberts-Austen (Sir 
William Chandler)

Metalurgista inglês (Kenning- 
ton, Surrey, 1843 — Londres,

1902). Aos dezoito anos, in
gressou na Escola Real de 
Minas, em Londres. Em
1865, foi trabalhar na Casa 
da Moeda, como assistente 
de diretor, e permaneceu 
nessa organização durante 
toda a vida, ocupando vários 
cargos, desde químico (1870) 
até diretor-ad junto (1902). 
Realizou importantes pesqui
sas sobre os metais preciosos 
e suas ligas. Seu estudo sobre 
a segregação dos constituin
tes das ligas de metais pre
ciosos durante a solidifica
ção (1875) permitiu a cons
trução de instrumentos mais 
exatos para medir tempera
turas elevadas. Estudou me
tais preciosos a partir de 
1880 e, em homenagem a sua 
atuação nesse campo, deno
minou-se “austenita” à solu
ção de carbono em ferro ga
ma. Nomeado professor de 
metalurgia na Escola Real 
de Minas (1882) em substi
tuição a seu antigo mestre 
John Percy, escreveu nessa 
época “Introdução ao Estu
do da Metalurgia”. Estudou 
ainda os efeitos das impu
rezas sobre as propriedades 
mecânicas dos metais. Foi 
um dos fundadores do La
boratório Nacional de Físi
ca, em 1897, e integrou o 
comitê de explosivos do Mi
nistério da Guerra em 1899.

Roberval (Gilles Personne 
ou Personier de)

Matemático e físico francês 
(Roberval, Beauvais, 1602 — 
Paris, 1675). Radicado em 
Paris, ligou-se a vários sá
bios da época, como o padre 
Mersenne, Fermat, Pascal e 
Gassendi. Foi professor de 
filosofia no colégio Gervais, 
titular de matemáticas no co
légio de França de 1632 
até sua morte, e membro 
da Academia de Ciências 
desde sua fundação. Ocul
tava a maior parte de suas 
descobertas, várias das quais 
acabavam sendo usurpadas 
por outros. Por isso envol- 
veu-se em demandas, que lhe 
causaram muitos aborreci
mentos. Fez estudos pionei
ros sobre quadratura das su
perfícies e curvatura dos só
lidos, baseado em seu “mé
todo dos indivisíveis” (1634). 
Desse modo, determinou a 
área de um arco do ciclóide 
(1637) e o volume que ele 
gera ao girar em torno do 
eixo. Pelo processo dos mo
vimentos compostos, indicou 
um método muito simples 
para traçar tangentes a uma 
curva, o que lhe permitiu 
estabelecer a ligação básica 
entre a determinação das 
tangentes e o cálculo das 
áreas. Em mecânica, demons-



trou a regra de composição 
das forças; em 1670 descre
veu um novo método de ba
lança através de um apare
lho que receberia seu nome.

Robespierre (Maximilien 
François Marie Isidore de)

V. Robespierre, Enciclopédia 
Abril (vol. XI)

Robinson (Emmanuel 
Goldenberg, dito 

Edward G.)

Ator cinematográfico norte- 
americano (Bucareste, Romê
nia, 1893 — Hollywood, 
EUA, 1973). Emigrou para 
os Estados Unidos com a 
família quando tinha dez 
anos. Evidenciando cedo sua 
inclinação para o teatro, 
estudou numa escola de 
arte dramática. Baixo, feio, 
pendendo para o gordo, 
era o antigalã por excelên
cia, e soube aproveitar-se 
disso com grande sucesso. 
Depois de servir na Marinha 
durante a Primeira Guerra 
Mundial, estreou no “music 
hall” e depois no “vaudevil- 
le” com uma peça de sua 
autoria, “Os Sinos da Cons
ciência” . Integrando o elen
co do teatro Guild, criou 
uma série de personagens tí
picos. Teve grande êxito na 
peça “A Máquina de So
mar”, de Elmer Rice, e na 
adaptação teatral de “Os 
Irmãos Karamázov”, de 
Dostoiévski. O produtor de 
cinema Jesse Lasky, seu ami
go, levou-o para Hollywood 
em 1923. No seu terceiro 
filme, “O Pequeno César” 
(1930), criou admirável ca
racterização do “gangster” 
Cesare Bandello, tipo que 
repetiria sempre com brilhan
tismo em muitos outros fil
mes. Trabalhou com os 
maiores diretores norte-ame
ricanos e, no fim da carreira, 
atuou esporadicamente em 
filmes italianos e franceses. 
Embora tivesse doado . . . .  
100 000 dólares ao esforço 
nacional durante a Segunda 
Guerra, “pelo privilégio de 
ser cidadão norte-america
no”, foi interrogado como 
suspeito pela Comissão de 
Atividades Antiamericanas, 
no início da década de 1950. 
Esteve no Brasil em 1954, 
integrando a delegação dos 
EUA no Festival Internacio
nal de Cinema realizado em 
São Paulo. Em 1973, já in
ternado no hospital onde 
morreria de câncer no fí
gado, recebeu um prêmio 
Oscar especial por sua con
tribuição ao cinema. Em cin
qüenta anos de carreira, par
ticipara de 101 filmes, dos

quais o último fora “Silent 
Green” (“Prado Silencioso”).

Rocha (Francisco de 
Paula Brochado da)

Professor e político brasileiro 
(Porto Alegre, RS, 1910 — 
id., 1962). Diplomou-se pela 
Faculdade de Direito de Por
to Alegre, da Universidade 
do Rio Grande do Sul, onde 
mais tarde seria catedrático 
de direito constitucional. 
Exerceu também o magisté
rio secundário. Ainda muito 
jovem, participou da revo
lução de 1930, quando foi 
ferido durante o assalto ao 
quartel-general da 3.a Região 
Militar, de Porto Alegre. Foi 
procurador da Prefeitura 
local, deputado estadual e ti
tular das secretarias estaduais 
da Educação e Cultura e do 
Interior e Justiça. No âmbi
to federal, foi consultor da 
República, membro do Con
selho Federal de Ensino e 
presidente do Conselho de 
Ministros (10/7/1962 a 14/ 
9/1962) durante o breve re
gime parlamentarista que se 
seguiu à renúncia do Presi
dente Jânio Quadros. Nesse 
cargo, desenvolveu esforços 
no sentido de abreviar o pra
zo para a realização do ple
biscito sobre o parlamenta
rismo (que seria rejeitado 
por 80% dos votos no go
verno de seu sucessor, H er
mes Lima, em 6/1/1963).

Rocha (Glauce Eldé 
Ilgenfritz Correia de 

Araújo)
Atriz brasileira (Cam^o 
Grande, MT, 1933 — São 
Paulo, SP, 1972). Estudan
te de medicina, abando
nou o curso para dedicar-se 
ao teatro. Estreou como pro
fissional em 1950, ao lado de 
Alda Garrido, na comédia 
“Dona Xepa”, de Pedro 
Bloch. Dava preferência aos 
clássicos e teve uma notável 
interpretação em “Electra”, 
de Sófocles. Destacou-se de 
modo extraordinário como 
Alexandra dei Lago em “Do
ce Pássaro da Juventude”, de 
Tenessee Williams, e como 
a judia de “Terror e Miséria 
do III Reich”, de Bertolt 
Brecht. Estreou no cinema 
em 1952, fazendo uma “pon
ta” no filme mexicano “Uma 
Aventura no Rio”. Trabalhou 
depois em mais nove filmes 
de longa metragem, entre os 
quais “Terra em Transe”, de 
Glauber Rocha. Morreu de 
um distúrbio cardíaco quan
do gravava em São Paulo 
um capítulo da novela tele
visionada “O Hospital” . Em 
seus dezenove anos de car
reira, recebeu os principais

prêmios do teatro e do ci
nema brasileiros.

Rocha (José Joaquim da)

Pintor brasileiro (?, 1737 — 
Salvador, BA, 1807). Por 
volta de 1765, já  estava em 
Salvador, trabalhando com 
Leandro Ferreira de Sousa 
na pintura e douração de 
um painel para à Santa Ca
sa de Misericórdia. Supõe-se 
que entre 1766 e 1769 tenha 
viajado a Portugal e à Itália 
(sua pintura revela a influ
ência italiana, especialmente 
de Andrea Pozzo e Giulio 
Romano). Considerado o 
criador da escola baiana de 
pintura, evidencia amplos 
conhecimentos técnicos e ar
tísticos, superando a arte 
popular ou espontânea — 
muito comum nas igrejas da 
Bahia. Teve discípulos e se
guidores, entre os quais Jo
sé Teófilo de Jesus e Antô
nio Joaquim Franco Velas- 
co. De sua obra* toda «reali
zada em Salvador, podem ser 
documentados: o teto da na
ve da Igreja Nossa Senhora 
da Conceição da Praia (fei
ta em 1773 e inspirada na 
de Andrea Pozzo para a 
igreja romana de Santo Iná
cio); painel sobre a visita
ção de Nossa Senhora a 
Santa Isabel (1777), atual
mente na secretaria da San
ta Casa de Misericórdia; oito 
painéis em forma de ban
deiras (1786), feitos por en
comenda da mesma institui
ção e que provavelmente se
riam os existentes no Museu 
do Estado da Bahia; pintura 
e douração do retábulo do 
altar-mor da igreja da Or
dem Terceira do Carmo, des
truído por um incêndio em 
1788; pintura em perspectiva 
dos forros da portaria do 
Convento de São Francisco 
(1774); pinturas das naves 
das igrejas da Ordem Ter
ceira de São Domingos 
(1782), de Nossa Senhora da 
Palma (cerca de 1785) e ca
pela do Salvador do Con
vento do Carmo (cerca de 
1788); e os painéis que estão 
no salão nobre da Ordem 
Terceira de São Domingos e 
nas igrejas da Irmandade do 
Senhor Bom Jesus dos Afli
tos (cerca de 1780), de Nos
sa Senhora da Palma (1785 
e 1790) e matriz de Naza
ré. Seu último trabalho im
portante foi a pintura e dou
ração da sacristia da Irman
dade do Santíssimo Sacra
mento da Matriz do Pilar.

Rocha Pita (Sebastião da)
Historiador brasileiro (Sal
vador, BA, 1660 — Cachoei
ra, BA, 1738). Depois de di-
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plomar-se em direito canô
nico pela Universidade de 
Coimbra, voltou ao Brasil e 
tornou-se coronel do regi
mento de infantaria das or
denanças, posto que deixou 
para dedicar-se à agricultu
ra e à história. Passou quase 
a metade da vida escrevendo 
“História da América Portu
guesa desde o Ano de seu 
Descobrimento até o Ano de 
1724“. Para isso, pesquisou 
nos arquivos das ordens re
ligiosas da Bahia, Rio de 
Janeiro, São Vicente e tam
bém em Portugal. A obra 
foi publicada em Lisboa em 
1730.

Rocha Pombo 
(José Francisco da)

Historiador, jornalista e pro
fessor brasileiro (Morretes, 
PR, 1857 — Rio de Ja
neiro, 1933). Durante a mo
cidade fundou os primeiros 
jornais de sua cidade nàtal 
(“O Povo” , no qual fazia 
propaganda abolicionista e 
republicana) e da cidade pa
ranaense de Castro (“O Eco 
dos Campos”). Foi professor 
em Castro e em Ponta Gros
sa. Eleito deputado provin
cial para a legislatura 1886/ 
87, transferiu-se para Curi
tiba, onde dirigiu sucessiva
mente os jornais “Diário 
Popular”, “O Paraná” (se
manário) e “Diário do Co
mércio” . Em 1897 foi mo
rar no Rio de Janeiro, onde 
prosseguiu suas atividades de 
jornalista e professor.^ Em 
1900 recebeu o prêmio de 
Instrução Pública por traba
lhos sobre a história da 
América. De 1905 a 1Í17, 
publicou os dez volumes de 
sua “História do Brasil” , 
obra de grande valor docu
mental e da qual fez uma 
edição escolar de um vo
lume em 1921. Publicou ain
da, entre outras obras: “Nos
sa Pátria” (1914), “História 
de São Paulo” (1918), “His
tória do Paraná” (1930), 
“História Universal” “O 
Grande Problema” (sobre o 
ensino), “Dicionário de Si- 
nonimos da Língua Portu
guesa” e o romance de ten
dência simbolista “No Hos
pício” (1905). Foi um dos 
fundadores da Universidade 
do Paraná, em 1912.

Rodin (Auguste)
V. Rodin, Enciclopédia Abril 
(voj. XI)

Rodolfo I

Rei dos germanos entre 1273 
e 1291 (Limburgo, 1218 — 
Speyer, 1291). Descendente 
dos Habsburgos, recebeu, por

herança paterna, territórios 
na Alta Alsácia e numerosos 
bens na Suíça; aumentou 
ainda mais seu patrimônio 
ao se casar com Gertrudes 
de Hohemberg (1245) e ao 
receber os legados que lhe 
deixou seu tio Hartmann de 
Kyburg (1264). Leal servidor 
da causa de Frederico III e 
depois de Conrado V, con
seguiu consolidar sua posi
ção política. Graças à inter
venção do Papa Gregório X 
foi eleito, pelos príncipes 
alemães, rei dos germanos 
(1273), comprometendo-se, 
porém, a jamais alienar tal 
domínio sem autorização de
les. Tendo abandonado a 
aventurosa política italiana 
dos Hohenstaufen e renun
ciado aos seus direitos sobre 
a Sicília, dedicou-se inteira
mente à Alemanha. Assim, 
combateu e venceu Otokar
II, rei da Boêmia, e apode
rou-se da Morávia; usou ain
da seu prestígio e força mili
tar para lutar em território 
alemão contra os barões as
saltantes e para obrigar o 
conde Oto de Borgonha a se 
submeter nominalmente a seu 
domínio (1288); melhorou 
também as finanças e re
cuperou as terras usurpadas. 
Entretanto, essa política criou 
suspeitas entre os príncipes, 
que se recusaram a eleger 
seu filho Alberto rei dos ro
manos (1291). Desacreditado, 
não conseguiu restaurar o 
poderio imperial, mas lan
çou os fundamentos do pres
tígio da casa dòs Habsbur
gos.

Rodrigues Alves 
(Francisco de Paula)

Estadista brasileiro (Guara- 
tinguetá, SP, 1848 —- Rio de 
Janeiro, 1919). Bacharelou- 
se em letras pelo Imperial 
Colégio de Dom Pedro II no 
Rio de Janeiro, matriculan
do-se a seguir na Faculdade 
de Direito de São Paulo, onde 
concluiu o curso em 1870. 
Ainda na faculdade colabo
rou na “Imprensa Acadêmi
ca” e na “União Conserva
dora”, ao lado de Afonso 
Pena e outros. Iniciou sua 
vida pública em Guaratin- 
guetá como vereador, ingres
sando depois na magistratu
ra, na qual ocupou os cargos 
de juiz de paz, promotor 
público e juiz municipal de 
órfãos naquela cidade. Foi 
eleito deputado provincial 
(1872/75), deputado para a 
Câmara Temporária (1884) e 
depois nomeado presidente da 
Província de São Paulo, 
cargo que ocupou de novem
bro de 1887 a junho de 
1888, tendo se dedicado à

instrução pública, à coloni
zação estrangeira e às ferro
vias. Nessa oportunidade, re
cebeu o título de Conselhei
ro de Estado. Na República, 
integrou a Primeira Consti
tuinte como deputado eleito 
por São Paulo. Foi ministro 
da Fazenda no governo do 
Marechal Floriano Peixoto e 
também no de Prudente de 
Morais. Em 1900, elegeu-se 
presidente do Estado de São 
Paulo e, em 1902, foi eleito 
presidente da República, su
cedendo a Campos Sales. Ao 
término de seu mandato 
(1906) recolheu-se em Gua- 
ratinguetá e, em 1912, voltou 
pela terceira vez à direção do 
Estado de São Paulo, como 
seu presidente, ocasião em 
que se viu obrigado a enfren
tar a oposição que lhe fazia o 
governo federal. Novamente 
candidato à presidência da 
República, foi eleito para o 
quadriénio 1918/22; entre
tanto, devido a seu precário 
estado de saúde, não tomou 
posse, sendo substituído na 
solenidade pelo vice-presiden- 
te Delfim Moreira. A admi
nistração de Rodrigues Alves 
caracterizou-se pelas iniciati
vas nos setores da instrução 
e da saúde pública. Seu 
governo foi operoso tanto no 
plano interno como no ex
terno. Através do Ministério 
das Relações Exteriores, sob 
a direção do barão do Rio 
Branco, foram resolvidas di
versas questões fronteiriças e 
firmado o Tratado de Petró- 
polis entre o Brasil e a Bo
lívia (17/11/1903), pelo qual 
o atual Estado do Acre pas
sou a integrar a região bra
sileira sob a forma de Ter
ritório. No Rio de Janeiro, 
então Distrito Federal, foi 
feita a reforma urbana .pelo 
Prefeito Francisco Pereira 
Passos e o saneamento con
tra a febre amarela e a va
ríola sob a direção de Os
valdo Cruz. Nessa época, em 
conseqüência da instituição 
da vacina antivariólica obri
gatória e do grande número 
de desapropriações e demo
lições de residências, desen
cadeou-se no Rio de Janeiro 
uma série de motins popu
lares incentivados pela opo
sição a seu governo e que 
culminaram com um levante 
na Escola Militar, liderado 
pelo General Silva Travassos. 
Dominado o levante e acal
mados os ânimos (1904), os 
revoltosos foram anistiados 
no ano seguinte. Prosseguin
do na política financeira ini
ciada no governo anterior, 
pôde dispor de recursos pa
ra o estabelecimento de um

- programa ferroviário e por
tuário de largo alcance.



Rodrigues Torres
(Joaquim José)

Estadista brasileiro (Porto das 
Caixas, RJ, 1802 — Rio de 
Janeiro, 1872). Diplomou-se 
em Ciências Naturais e M a
temáticas pela Universidade 
de Coimbra (1825); regres
sando ao Brasil, ocupou a 
cadeira de Mecânica na Aca
demia da Marinha (1826); a 
seguir, foi lente-substituto na 
Academia Militar. Ministro 
da Marinha em 1831, tornou- 
se deputado pela Província 
do Rio de Janeiro em 1833 
e acabou sendo seu primeiro 
presidente no período de 
1834 a 1836. Eleito senador 
em 1844, presidiu o Conse
lho de Ministros em 1852 e 
em 1868. Ocupou as pastas 
da Fazenda e da Marinha e 
fez a Campanha do Para
guai. Dentre as realizações 
de sua vida pública, desta
ca-se a participação decisiva 
na fundação do Banco do 
Brasil (1853), resultante da 
fusão do Banco Comercial 
do Rio de Janeiro com o 
Banco do Brasil, instituição 
particular fundada pelo Ba
rão de Mauá em 1851. Em 
1854 foi feito Visconde de 
Itaboraí.

Roehm (Ernst)

Militar e político alemão 
(Munique, Alemanha, 1887
— Stadelheim, próximo de 
Munique, 1934). Ingressou no 
exército em 1906. Participou 
da Primeira Guerra Mundial 
e ao seu término já tinha o 
posto de capitão, permane
cendo no corpo do comando 
distrital em Munique. Foi um 
dos primeiros a apoiar Adolf 
Hitler, dando-lhe, inclusive, 
cobertura e proteção pessoal 
através dos soldados que 
comandava e dos desmobili
zados que recrutava, mais 
tarde (1921) reunidos na 
“Sturmabteilung” (tropas de 
choque — SA). Usavam ca
misas pardas e eram encar
regados não só da proteção 
do então nascente Partido 
dos Trabalhadores Alemães, 
como também de tumultuar 
as reuniões dos demais par
tidos, além de espancar ou 
assassinar operários e judeus. 
Ligou-se intimamente a Hi
tler, dando-lhe o apoio pa- 
ramilitar que ele precisava 
para impor seus pontos de 
vista. Tomou parte destaca
da no “putsch” (golpe) da 
cervejaria de Munique (1923); 
acabou sendo preso e senten
ciado a um curto período de 
reclusão, sendo libertado em 
abril do ano seguinte. Surgi
ram sérias divergências en
tre Roehm e Hitler, pois en

quanto ele queria que as 
tropas SA tivessem grande 
autonomia, podendo até vir 
a absorver a “Wehrmacht” , 
Hitler achava que elas de
viam subordinar-se ao parti
do e não se confrontar com 
as forças militares. Acabou 
renunciando à liderança das 
SA (1925). e seguiu para a 
Bolívia como instrutor do 
exército. Em 1930, Hitler 
persuadiu-o a voltar para 
reorganizar as SA. Roehm 
concordou e, nos três anos 
seguintes, trabalhou de tal 
forma que aumentou mais 
ainda seus efetivos dando-lhes 
um caráter de violência ain
da maior que o anterior. Em 
dezembro de 1933, obteve o 
cargo de ministro sem pasta 
do III Reich; com isso ga
nhou o ódio de rivais, prin
cipalmente de Goering, Hey- 
drich e Himmler. Entretanto, 
havia na época forte pressão 
por parte dos industriais 
para que Hitler se livrasse 
das SA. Roehm representava, 
com efeito, a “esquerda” do 
nazismo e falava, inclusive, 
de uma “segunda revolução” , 
agora econômica e não só 
política, dirigida, se neces
sário, contra os “filisteus”. 
Achava que a “revolução 
nacional” deveria tornar-se 
“nacional-socialista”. Tendo 
também provocado a oposi
ção do exército, Roehm, jun
tamente com outros dirigen
tes da SA, foi convocado por 
Hitler “para resolver as di- 
vergênciak” , numa conferên
cia que seria realizada numa 
estação de águas bávara. 
Nesse local foi assassinado 
a mando direto do Führer, 
estendendo-se a matança a 
seüs companheiros, e, a se
guir, a seus adeptos em Ber
lim e em toda a Alemanha.

Roemer (Ole ou Olaus)

Astrônomo dinamarquês (A- 
arhus Jutlândia, 1644 — 
Copenhague, 1710). Foi alu
no e auxiliar de Erasmus 
Bartholinus em Copenhague. 
Em 1671, trabalhou com 
Jean Picard na determi
nação da posição do Obser
vatório de Tycho Brahe. em 
Uraniborg, na ilha de Hven. 
Viajou com Picard para Pa
ris (1672) e durante nove 
anos realizou observações es
telares no Observatório Real, 
bem como trabalhos de hi
dráulica em Versalhes e 
Marly-la-Machine. Durante 
sua estada na Inglaterra, em 
missão científica (1679), man
teve contatos com Sir Isaac 
Newton, Edmund Halley e 
John Flamsteed. Em seu re
gresso a Copenhague (1681), 
foi nomeado matemático real

e professor de Astronomia na 
universidade local, ocupando 
ainda diversos cargos públi
cos, inclusive o de prefeito 
da cidade (1705). Responsá
vel pela criação de diversos 
instrumentos astronômicos, 
instalou no Observatório da 
Universidade de Copenhague 
um telescópio equatorial, 
tendo também construído e 
equipado o Observatório de 
Tusculan, em Vridlosemagle. 
próximo à capital. Tornou-se 
célebre principalmente por 
haver descoberto a velocida
de finita da luz, a partir das 
observações que fizera sobre 
os eclipses das luas de Júpi
ter. Seus manuscritos foram 
destruídos durante um gran
de incêncio (1728), exceto os 
que se encontravam em po
der de J. G. Galle.

Roentgen 
(Wilhelm Conrad)

Físico alemão (Lennep, Re- 
nânia, 1845 — Munique, 
1923). Fez seus primeiros es
tudos na Holanda, transfe
rindo-se depois para a Uni
versidade de Zurique. Foi 
assistente de August Kundt, 
em Wuerzburgo, tornando-se 
depois “privat dozent” (pro
fessor oficialmente nomeado, 
mas não remunerado) em 
Estrasburgo (1874). Foi tam
bém professor de Matemáti
ca e de Física em Hohe- 
nheim (1875), novamente 
professor em Estrasburgo
(1885), professor e diretor do 
Instituto de Física de Giessen 
(1879). lecionando ainda em 
Wuerzburgo (1885) e em Mu
nique (1900). Em 1895, quan
do realizava experiências re
lativas à transmissão de ele
tricidade através dos gases en
cerrados em um tubo de vá
cuo, observou a fluorescên
cia de uma tela impregnada 
com platinocianureto de bá
rio que acidentalmente se 
encontrava próxima. Investi
gações posteriores indicaram 
que essa radiação passava 
por diversas substâncias opa
cas e que também afetava as
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chapas fotográficas. Tratan
do-se de um fenômeno es
tranho, especialmente no que 
se referia à reflexão e re- 
fração luminosa, duvidou que 
pudesse ser encarado como 
uma luz vibrando transver
salmente; percebeu que se 
tratava de vibrações longitu
dinais do éter, denominando- 
as de “radiação X”, depois 
mundialmente conhecida co
mo raios de Roentgen ou 
raios X. Graças a essa des
coberta, foi agraciado com 
a medalha Rumford da So
ciedade Real (1896) e o Prê
mio Nobel (1901). Realizou 
ainda pesquisas em outros 
setores, relativos à capilari
dade, elasticidade, calores es
pecíficos dos gases, condução 
do calor nos cristais, eletro- 
magnetismo e absorção do 
calor pelos gases.

Rojas (Ricardo)
Escritor e professor argenti
no (Tucumán, 1882 — Bue
nos Aires, 1957). órfão de 
pai desde criança, graças 
a seu talento e esforço, ga
nhou posição de destaque 
na literatura argentina. Tra
balhou na imprensa, especial
mente em “La Nación” 
(1912), onde publicou uma 
série de ensaios e poemas 
que lhe trouxeram notorieda
de. Foi catedrático da Uni
versidade de La Plata e ti
tular da cadeira de Literatu
ra Argentina da Faculdade 
de Filosofia e Letras de Bue
nos Aires. Deixou volumosa 
obra num estilo altisso
nante, preciosista e rebusca
do. Seu trabalho de maior 
fôlego, onde demonstra vasta 
erudição e agudo critério é 
a “História de la Literatura 
Argentina”, obra dividida em 
quatro partes: “Los Gauches- 
cos” , “Los Coloniales”, “Los 
Proscritos” e “Los Moder
nos” ; destacam-se ainda “En 
el País de la Selva” (“No 
País da Selva”, 1907), “El 
Alma Espanola” , (“A Alma 
Espanhola”), “Ensayo sobre 
la Moderna Literatura Cas- 
tellana” (“Ensaio sobre a 
Moderna Literatura Castelha
na”, 1908), “Bibliografia de 
Sarmiento” (1911). Escreveu 
em versos “La Victoria dei 
Hombre” (1903), “Los Lises 
dei Blasón” (“As Flores-de- 
lis do Brasão”, 1911) e “Poe
sias” , 1923.

Rojas Zorrilla 
(Francisco de)

Poeta e dramaturgo espanhol 
(Toledo, 1607 — Madri, 
1648). Desfrutou da amiza
de dos dramaturgos de seu 
tempo, e as peças teatrais 
que escreveu, quase sempre

muito bem recebidas, eram 
muitas vezes representadas 
na corte. Afastando-se dos 
padrões do teatro de sua épo
ca, apresentava novos pro
blemas morais e situações 
inusitadas, nas quais o cho
que das paixões humanas era 
uma constante. Numa solu
ção pessoal para o problema 
da honra, colocava-se contra 
os convencionalismos de seu 
tempo, defendendo em suas 
peças uma posição mais hu
mana, inclusive em relação 
à situação das mulheres. En
gendrava acontecimentos ex
tremamente trágicos, tais co
mo infanticídios, fratricídios 
e violações. Na comédia, rara
mente pendia para o trivial, 
delineando as personagens 
com rara felicidade, servindo- 
se de uma versificação fácil e 
agradável. O drama “Del Rey 
Abajo, Ninguno” (“Ninguém 
Abaixo do Rei”, 1640) — 
também conhecido como “El 
Labrador más Honrado” e 
“Garcia dei Castanar” — 
expõe com intensidade trági
ca o conflito entre o senti
mento da honra conjugal e 
a fidelidade ao monarca; na 
comédia “Entre Bobos Anda 
el Juego” (“O Jogo é Entre 
Bobos”, 1637) destaca-se uma 
personagem central “El Fi- 
gurón” , presente em grande 
número das comédias de 
Zorrilla. Embora tenha mor
rido jovem, escreveu um to
tal de setenta peças teatrais, 
quinze autos sacramentais e 
dois entremezes, sem contar 
mais vinte e duas obras du
vidosas.

Rolland (Romain)

Escritor francês (Clamecy, 
1866 — Vézelay, 1944). Des
cendente de família burgue
sa, educou-se em Clamecy e 
depois em Paris, onde teve 
destacada vida acadêmica. 
Entre 1889 e 1891, foi mem
bro da Escola Francesa de 
Roma e, em 1895, tornou-se 
professor de História da Ar
te na Escola Normal de Pa
ris, após defender tese sobre 
a ópera antes de Lully. 
Mais tarde foi professor na 
Sorbonne, onde iniciou seus 
estudos de história da músi
ca. Começou sua carreira 
literária com alguns dramas 
históricos e filosóficos de 
grande simplicidade, com te
mas que lhe pareciam capa
zes de se tornarem popula
res: “Aert” (1897), “Les 
Loups” (“Os Lobos”, 1897), 
“Le Triomphe de la Raison” 
(“O Triunfo da Razão” ,
1899), “Danton” (1901), “Le 
Quatorze-Juillet” (“O Cator
ze de Julho”, 1902), “Le 
Temps Viendra” (“O Tempo

Virá”, 1903), etc. Espírito 
generoso, voltado para as 
causas sociais e pelo entendi
mento entre os homens, in
dependentemente das raças e 
fronteiras, apaixonou-se^ pela 
vida e pela obra dos gênios, 
especialmente os músicos, 
que lhe pareciam heróis de
votados a um ideal de bele
za. Essa admiração consubs
tanciou-se em suas obras 
“Beethoven” (1903), “Michel- 
Ange” (1907), “Haendel” 
(1910), “Tolstoi” (1911), 
“Mahatma Gandhi” (1923), 
“La Vie de Ramakrishna” 
(“A Vida de Ramakrishna” ,
1929), e “La Vie de Viveka- 
nanda et l’Evangile Univer
sel” (“A Vida de Viveka- 
nanda e o Evangelho Univer
sal”). Empreendeu também 
um vasto romance em dez 
partes, “Jean-Christophe” 
(1904-1912), onde relata a 
vida atormentada de um mú
sico de gênio e expõe todos 
os grandes problemas exis
tenciais que se apresentam 
a um homem de escol do 
início do século XX. Duran
te a Primeira Guerra Mun
dial, o amor pela paz levou-o 
a escrever a brochura “Au- 
dessus de la Mêlée” (“Acima 
do Conflito”, 1915), que 
provocou violentos protestos 
dos setores militares, tanto 
franceses como alemães; isso, 
no entanto, não impediu que 
ele continuasse em sua cam
panha pacifista escrevendo 
obras como “Aux Peuples 
Assassinés” (“Aos Povos 
Assassinados”, 1917), “Clé- 
rambault, Histoire d’une 
Conscience Pendant la Guer
re” (“Clérambault, História 
de uma Consciência Durante 
a Guerra? 1920). Em 1922, 
fundou a revista “Europe”. 
Seu longo e penetrante en
saio denominado “Beetho
ven: les Grandes Époques 
Créatrices” (“Beethoven: as 
Grandes Épocas Criadoras”), 
em sete volumes na edição 
original, foi publicado entre
1928 e 1945. Recebeu o 
Prêmio Nobel de Literatura, 
relativo ao ano de 1915, 
atribuído em 1916.

Roma (José Inácio Ribeiro 
de Abreu e Lima, 

dito. Padre)

Revolucionário pernambuca
no (Recife, PE, 1768 — Sal
vador, BA, 1817). Ingressou 
na Ordem dos Carmelitas, em 
Recife, mas acabou abando
nando-a; após alguns anos de 
ausência, regressou à cidade 
dizendo que se ordenara em 
Roma, embora não apresen
tasse provas concretas desse 
fato (daí o seu apelido de 
“Padre Roma”). Possuidor



Redfield (Robert)

Antropólogo norte-america
no (Chicago, 1897 — id.,
1958). Filho de um rico ad
vogado, na juventude passa
va as férias no campo, on
de pôde observar a rápida 
transformação das peque
nas vilas em prósperas áreas 
comerciais e agrícolas, ad
juntas às grandes cidades. 
Tais observações muito con
tribuíram na formação do fu
turo antropólogo, especialista 
em processos de transforma
ção social e cultural. Após 
participar da Primeira Guer
ra Mundial como motorista 
de ambulância do Exército 
francês, Redfield ingressou 
na Universidade de Harvard 
para estudar biologia. Des
contente com o curso, vol
tou a Chicago a fim de de
dicar-se ao direito, graduan
do-se em 1921. Trabalhou 
então ao lado de seu pai, 
mas sem grande interesse. 
Em 1923, realizou uma via
gem ao México, onde obser
vou com entusiasmo o re
nascimento da cultura mexi
cana logo após a revolução. 
Regressando aos Estados 
Unidos, Redfield decidiu, 
encorajado pelo sogro — 
um sociólogo da Universida
de de Chicago, Robert Ezra 
Park —, seguir a carreira de 
antropólogo. Retornou en
tão ao México para realizar 
uma pesquisa de campo em 
Tepoztlán, uma comunidade 
asteca próxima da Cidade 
do México. Ao contrário da 
orientação habitual dada às 
pesquisas antropológicas — 
a de investigação de socie
dades primitivas “püras” —, 
Redfield analisou uma co
munidade que, apesar de al
gumas características “pri
mitivas” , já  estava integrada 
à “civilização” : interessavam- 
lhe principalmente os ele
mentos culturais que haviam 
sofrido transformações ao 
longo do processo de inte
gração. Em 1928, Redfield 
obteve o doutoramento com 
a apresentação desse traba
lho. Depois disso, subiu ra
pidamente nas hierarquias 
acadêmicas da Universidade 
de Chicago. Em 1930, foi 
nomeado pelo Carnegie Ins- 
titution of Washington, para 
fazer uma pesquisa em Yu- 
çatán e na Guatemala. Rea
lizou uma comparação mi
nuciosa entre quatro tipos 
diferentes de* comunidades
— a capital, uma cidade 
provincial, uma aldeia cam
ponesa e uma comunidade 
tribal —, através da qual 
construiu um tipo ideal da 
transição de comunidade, de 
“folk” para urbana, em uma 
dada civilização. A transição

ocorreria segundo um pro
cesso contínuo e, portanto, 
sob o ponto de vista sincrô- 
nico, uma civilização apre
sentaria simultaneamente as 
diferentes etapas do proces
so, o que determinaria a de
sorganização cultural, a se- 
cularização e a individuali
zação. Essas conclusões fo
ram apresentadas em “The 
Folk Culture of Yucatan” 
(“A Cultura de ‘Folk’ de 
Yucatán”, 1941), obra que 
teve fria acolhida entre os 
meios intelectuais, pois as 
principais investigações da 
época estavam voltadas às 
estruturas estáveis e Inão às 
transformações e desorgani
zações culturais. Durante 
sua estada em Yucatán, Red
field havia analisado em 
particular uma aldeia maia, 
e desse estudo resultou 
“Chan Kom: a Maya Villa
ge” (“Chan Kom: uma Al
deia Maia”, 1934). Em 1948, 
retornou à aldeia para veri
ficar as transformações havi
das em pouco mais de uma 
década. Escreveu, assim, “A 
Village that Chose Pro
gress” (“Uma Aldeia que Es
colheu o Progresso”, 1950). 
Realizou ainda uma série de 
viagens pela Ásia e Europa 
e, com a ajuda da Fundação 
Ford, elaborou um progra
ma de seminários e pesqui
sas. Várias de suas confe
rências foram publicadas em 
“The Primitive World and 
its Transformations” (“O 
Mundo Primitivo e suas 
Transformações”, 1953); “The 
Little Community” (“A Pe
quena Comunidade”, 1955); 
“Peasant Society and Cultu
re” (“A Sociedade e a Cul
tura Rural” , 1956).

Redon (Odilon)

Pintor e gravador francês 
(Bordéus, 1840 — Paris, 
1916). Transferindo-se para 
Paris, estudou sob a orienta
ção de Corot, Courbet e 
Fantin-Latour, mas a maior 
influência que sotreu veio 
do artista vagabundo Rpdol- 
phe Bresdin que o iniciou 
na técnica da água-forte 
e da litografia. Na capital, 
estabeleceu contato com poe
tas simbolistas, como Mallar
mé e Valéry, de cuja pro
posta estética sua pintura so
freu influência. Seu simbo
lismo, por vezes, aproxima- 
se do que viria a ser o Sur
realismo, apresentando plan
tas com cabeça humana, fan
tasmas e figuras surgidos de 
sonhos e pesadelos. Buscava 
sempre no inconsciente a 
fonte de inspiração e suas 
obras apresentam um mun
do misterioso, mágico, fan
tástico e onírico. Em 1879,

publicou “Dans le Rêve” 
(“No Sonho”), seu primeiro 
álbum de litografias, onde 
predominava a tonalidade es
cura. Seguiram-se várias ou
tras coleções: uma série 
inspirada em obras de Ed~ 
gar Allan Poe (1882); “L* 
Apocalypse de Saint Jean”
(1883); “Hommage à Goya”
(1885); “La Nuit” (1886); 
“La Tentation de Saint An
toine” (1888/96); “Les Fleurs 
du M ai” (1890), sobre a obra 
de Baudelaire. Suas telas só 
começaram a surgir em 1890. 
Usando sempre cores vivas, 
pintou flores e insetos imagi
nários. Comparando seus tra
balhos às músicas de De
bussy, Redon autodenomina
va-se “pintor musicalísta” . 
Dessas telas destacam-se: 
“Les Yeux Cios” (“Os Olhos 
Fechados”); “Le Sphinx” 
(“Esfinge”); “Le Cyclope” 
(“O Ciclope”); “Macbeth” ; 
“Saint Jean-Baptiste” ; etc. 
Também publicou um livro 
em prosa — “A Soi-Même” 
— , onde expôs suas idéias 
estéticas.

Reed (John)

Escritor, jornalista e político 
americano (Portland, 1887 — 
Moscou, 1920). Filho de um 
rico comerciante, estudou na 
Portland Academy e na Uni
versidade de Harvard, onde 
teve como colega, entre ou
tros, John dos Passos. Ingres
sou na militância política já 
nos anos de estudante, fun
dando na Universidade um 
clube socialista. Também 
nessa época iniciou-se como 
escritor: uma comédia de sua 
autoria foi representada por 
seus colegas. Em 1910 reali
zou uma série de viagens 
pela Europa, após o que se 
instalou em Nova York, onde 
se destacou como jornalista. 
Colaborou para “Lampoon”, 
“Monthly” , “Globe”, “Ame
rican Magazine” , “Saturday 
Evening Post” , “Collier’s”, e 
foi diretor de “The Masses” 
(revista socialista). Como 
correspondente do “M etropo
litan” (1914), pôde observar 
de perto a revolução mexica
na. Escreveu assim “Insur
gent Mexico” (“México Re
belde”, 1914). No mesmo 
ano, viajou para a Europa, 
na qualidade de correspon
dente de guerra, visitando a 
França, a Alemanha, a Itália, 
a Sérvia e a Turquia. Em 
seguida partiu para a Rússia 
a fim de acompanhar a Re
volução Bolchevique. Relatou 
os eventos mais importantes 
de outubro de 1917 em “Ten 
Days that Shook the W orld” 
(“Dez Dias que Abalaram o 
M undo”, 1919), considerada 
por Lênin, líder da Revolu-
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dente de família nobre de 
parcos recursos, ingressou, 
aos 12 anos, como pajem na 
corte da França transferin
do-se depois para a da Es
cócia. Ao regressar, incorpo
rou-se à cavalariça real diri
gida por François Carnava
let; entretanto, foi obrigado 
a abandonar a carreira das 
armas devido a uma molés
tia que o deixou parcialmente 
surdo (1540). Dedicou-se, 
então, inteiramente às letras, 
especialmente à poesia. Ten
dei estudado com 'carinho a 
língua e a literatura gregas, 
inspirou Du Bellay a escre
ver “Defense et Illustration 
de la Langue Française” 
(“Defesa e Ilustração da L ín
gua Francesa”, 1549). Com 
Du Bellay fundou também a 
escola denominada inicial
mente “La Brigade” e que, 
de 1556 em diante, passaria 
a ser conhecida como 
“La Pléiade”. “Les Odes”, 
(“Odes”, 1550-1552), sua pri
meira obra. inspirada em Ho- 
rácio e Píndaro, evidencia
va o desejo de criar uma 
poesia digna dos mestres da 
Antiguidade. Escreveu outras 
obras na mesma linha, até 
que se apaixonou por uma 
pastorinha, Maria, que o le
vou a expressar-se num estilo 
mais pessoal, isento da antiga 
erudição, que seria nova
mente reafirmada nos “Hym
nes” (“Hinos”, 1555/56), 
onde revela seu gênio épico. 
Graças à proteção de Michel 
de 1’Hospital, passou a rece
ber algumas rendas eclesiás
ticas e, em 1559, tornou-se 
conselheiro e esmoler ordi
nário do rei, bem como poe
ta da corte. Em seus “Dis
cours” (“Discursos”, 1562/ 
63), por ocasião da guerra 
civil, lançou apelos à paz e 
propôs reformas sociais; na 
“Institution pour L’Adoles
cence du Roi Charles IX” 
(“Educação para a Adoles
cência do Rei Carlos IX") 
dava conselhos de bem go
vernar ao jovem soberano. 
Produziu a seguir inúmeros 
trabalhos de circunstância, 
para divertir a corte ou para 
louvar seus soberanos e pro
tetores, vendo-se recompensa
do com a Abadia de Belloza- 
ne (1563), a que se seguiu a 
eoncessão do Priorado de 
Saint-Cosme-en-l’Isle. Com a 
ascensão de Henrique III, 
seu prestígio na corte decli
nou e acabou sendo suplan
tado pelo poeta Desportes. 
Sob a inspiração do amor de
votado a Hélène de Surgères, 
publicou “Les Amours d’Hé
lène” (“Os Amores de Hele
na” , 1578) e deixou Paris, re
colhendo-se a Croixval, onde 
se dedicou a aperfeiçoar as 
obras que escrevera.

Roosevelt (Franklin 
Delano)

V. Roosevelt, Enciclopédia 
Abril (vol. XI).

Roosevelt (Theodore)

Estadista americano (Nova 
York, 1858 — id., 1919). 
Após formar-se em Harvard 
em 1880, abandonou os es
tudos de Direito na Univer
sidade de Colúmbia. Elegeu- 
se deputado estadual (NY) 
em 1881. Foi candidato pelo 
Partido Republicano à prefei
tura de Nova York, sendo 
derrotado (1886^; em 1895 
íoi eleito presidente do Con
selho de Comissários de Po
lícia de Nova York. Defen
dendo um patriotismo exa
cerbado, em 1897 foi nomea
do subsecretário da Marinha 
e propugnou a necessidade 
da guerra contra a Espanha. 
Ao iniciar-se a guerra (1898), 
organizou um corpo de vo
luntários, os “Rough Riders” 
(“Os Cavaleiros Violentos”). 
Terminado o conflito, foi 
eleito governador do Estado 
de Nova York e pouco de
pois (1900) vice-presidente da 
república na chapa do presi
dente William McKinley, as
sumindo *a presidência quan
do este foi assassinado (14- 
9-1901). Sua política interna 
caracterizou-se pela busca de 
um equilíbrio entre o capita] 
e o trabalho. Assim, embora 
coibisse duramente as greves 
operárias, obteve dos tribu
nais medidas para combater 
os grandes trustes. Valoriza
va os ideais dos pioneiros, 
notadamente a força física e 
a competição. Tais medidas 
tiraram-lhe o apoio dos ele
mentos conservadores, mas 
sua popularidade cresceu e 
triunfou por grande maioria 
nas eleições presidenciais de
1904. Propondo-se a elevar 
os Estados Unidos à catego
ria de grande potência, reor
ganizou e ampliou as Forças 
Armadas, e fixou as frontei
ras entre o Canadá e o Alas
ca. Em 1906, atuou como

mediador na guerra russo-ja- 
ponesa, o que lhe valeu o 
Prêmio Nobel da Paz. Suas 
relações com a América La
tina foram abertamente in
tervencionistas. Em 1903, ob
teve o arrendamento das ter
ras necessárias à abertura do 
canal do Panamá, fomentan
do o movimento separatista 
na região. No ano anterior, 
quando a Alemanha, a In
glaterra e a Itália decidiram 
bloquear os portos da Vene
zuela para exigir o pagamen
to de certas dívidas litigio
sas, Roosevelt havia interfe
rido energicamente contra tal 
bloqueio, forçando os países 
em conflito a recorrer à ar
bitragem do Tribunal de 
Haia. Não satisfeito com os 
resultados obtidos, ideou 
uma nova interpretação da 
“Doutrina Monroe”, que 
autorizava os Estados Uni
dos a intervir nos casos em 
que algum país da América 
atrasasse o pagamento de dí
vidas externas, a fim de fa
cilitar o cumprimento dessas 
obrigações. Tal interpretação, 
conhecida como “Corolário 
Roosevelt” da “Doutrina 
Monroe” , inspirou durante 
muitos anos a política da 
chancelaria americana. Em
1909, retirou-se da política; 
entretanto, em 1912 voltou a 
candidatar-se à presidência 
da república, sendo derrota
do por Woodrow Wilson. 
Quando os Estados Unidos 
entraram na Primeira Guerra 
Mundial, promoveu uma 
campanha para organizar 
outro grupo “Riders”, mas a 
iniciativa foi considerada su
perada. Em 1913, juntamen
te com Rondon, participou 
de uma longa expedição pe
lo sertão brasileiro, da bacia 
do Paraguai à bacia do Ama
zonas, durante a qual per
correu o curso do rio da Dú
vida, que passou a chamar- 
se Roosevelt, além de haver 
coletado grande número de 
animais para o Museu de 
História Natural de Nova 
York. Grangeou certa fama 
como historiador e publicou 
diversos livros: “The Win- 
ning of the West” (“A Con
quista do Oeste”, 1889-1896), 
“The Rough Riders” (“Os 
Cavaleiros Violentos” , 1899), 
“African Game Trails” (“Tri
lhas de Caça Africanas”,
1910), e outros. Em sua no
ção da história, aparece im
plícita a crença num evolu- 
cionismo unilinear, com a 
América anglo-saxônica co  ̂
mo o ponto máximo do de
senvolvimento da humanida
de. Dentro dessa perspectiva, 
propugnava a intervenção dos 
Estados Unidos nos países 
latino-americanos.



Rorschach (Rermann)

Psiquiatra suíço (Zurique, 
1884 — Herisau, 1922). Ela
borou o método de análise 
da estrutura da personalida
de conhecido como “teste de 
Rorschach”, ou “psicodiag- 
nóstico”, que consiste em 
apresentar um (conjunto de 
dez manchas de tinta ao pa
ciente, que deverá interpretar 
as figuras difusas. Apesar de 
bastante usado como proce
dimento auxiliar no diag
nóstico de casos psicopato- 
lógicos, o teste de Rorschach 
foi muito criticado, prin
cipalmente pela corrente ex
perimentalista, que o conside
rou insubordinável ao rígi
do controle de laboratório. 
Rorschach, porém, acredita
va na orientação empírica de 
seu método. Realizou tam
bém estudos sobre as bases 
psicológicas e religiosas das 
seitas. Sua principal obra é 
“Psychodiagnostik” (“Psico- 
diagnósticO”, 1921).

Rosa (Noel de Medeiros)

Compositor brasileiro (Rio 
de Janeiro, 1910 — id., 
1937). Aprendeu as primei
ras letras com a mãe e,.mais 
tarde, matriculou-se no Co
légio São Bento. Nessa épo
ca, Noel Rosa tocava bando
lim e violão e passava as 
tardes em cafés e bilhares. Aos 
18 anos terminou os estudos 
no Colégio São Bento e, dois 
anos depois ingressava na 
Faculdade Nacional de Me
dicina. Por volta de 1927, al
guns alunos do Colégio Ba
tista fundaram o conjunto 
Flor do Tempo. Em 1929, 
Noel passou a integrar o 
conjunto (Bando dos Tan
garás), participando das suas 
primeiras gravações: “Galo 
Garnizé” (embolada) e “Ane
dotas” (cateretê). No mesmo 
ano, Noel apresentou sua pri
meira composição, a embola
da “Minha Viola”. Depois, 
compôs a toada “Festa no 
Céu”. De 1929 é o sam
ba “Com que Roupa?”.

Em 1932, não conseguindo 
conciliar sua vida dê músico 
e boêmio com os estudos de 
medicina, abandonou a fa
culdade e compôs um “sam
ba anatômico” : “Coração”. 
Começou a freqüentar as 
emissoras de rádio; estreou 
na Educadora, juntamente 
com os Tangarás, e poste
riormente trabalhou na Rá
dio Mayrink Veiga. Ainda 
em 1932, foi contra-regra e 
cantor no Programa Ademar 
Casé. Participou do conjunto 
Ases do Samba, e (ao lado 
de Ismael Silva) de um trio 
de compositores, criado por 
Chico Alves. Em 1934, pas
sou a integrar o grupo Gente 
do Morro, com Benedito La
cerda, Russo do Pandeiro, 
Canhoto e outros. Esse grupo 
realizou uma excursão a 
Campos, Muqui e Vitória, 
mas não obteve sucesso. No 
início de 1935, sentindo os 
primeiros sintomas de tuber
culose, Noel foi para Belo 
Horizonte, a fim de se tratar. 
Em setembro voltou ao Rio, 
e trabalhou na Rádio Clube 
do Brasil, no programa hu
morístico “Conversa de Es
quina”. Várias de suas mú
sicas foram então interpreta
das em filmes musicais. Em 
1936, teve um abscesso ' na 
face esquerda. Foi operado e 
viajou para Nova Friburgo, 
para recuperar-se. Retornou 
alguns dias depois e, em 
seguida, foi para Barra 
do Piráí, onde escreveu o 
samba “Eu Sei Sofrer” e a 
embolada “Chuva de Vento”. 
Voltando ao Rio, morreu a 
1,° de maio de 1937. Todas 
as músicas que Noel Rosa 
compôs são retratos de si
tuações vividas: seus amo
res, seus problemas, suas res
postas a músicas de outros 
compositores. Suas composi
ções apresentam grande ri
queza melódica e letras ino
vadoras, combinando temas 
líricos e satíricos. Dentre as 
inúmeras composições de 
Noel destacam-se: “Gago 
Apaixonado” , “Seu Riso de 
Criança” , “Quem Dá Mais?”, 
“Cordiais Saudações” e “Mu
lato Bamba” (1931); “Coisas 
Nossas”, “Felicidade”, “Até 
Amanhã” e “Fita Amarela” 
(1932); “Três Apitos”, “Quan
do o Samba Acabou” , “Vai 
Haver Barulho no Chato”, 
“Não Tem Tradução” e “Cor 
de Cinza” (1933); “Pra que 
Mentir?” (1934); “Palpite In
feliz” (1935); “Provei” , “O X 
do Problema” e “Dama do 
Cabaré” (1936); “Último De
sejo” (1937). Compôs tam
bém várias músicas em par
ceria com Osvaldo Gogliano, 
o Vadico: “Conversa de Bo
tequim”, “Feitiço da Vila” 
e “Feitio de Oração” (1932);

com Kid Pepe, compôs “O 
Orvalho Vem Caindo” (1933); 
com Ismael Silva. “Ando Cis
mado” e “Uma Jura que Eu 
Fiz” (1933); com Hervê Cor- 
dovil, “Triste Cuíca” (1934); 
com Heitor dos Prazeres, 
“Pierrô Apaixonado” (1935); 
com João de Barro, “tin d a  
Pequena” (1935), que depois, 
com outra letra virou “As 
Pastorinhas”. Noel Rosa 
exerceu- grande influência 
sobre vários compositores 
brasileiros.

Rosas (Juan Manuel de)

Político argentino (Buenos 
Aires, 1793 — Swathling, 
1877). Descendente de uma 
família de nobres espanhóis, 
passou a infância entre Bue
nos Aires e as fazendas da 
família; com 15 anos, ális- 
tou-se voluntariamente no 
exército. Em 1818, pediu ar
mamentos ao General Pueyr- 
redón para combater os ín
dios. Recrutou entre os cam
poneses um bando de cava
leiros e fez-se senhor abso
luto deles. Em 1820, Buenos 
Aires rebelou-se, e o Gover
nador Manuel Dorrego pediu 
a ajuda de Rosas (que se 
somava aos federalistas, de
fensores da autonomia das 
províncias). Em recompensa 
por sua ação, Rosas recebeu 
o título de coronel. Em 1828, 
tornou-se comandante geral 
da campanha e, em dezem
bro, assumiu a luta (vitorio
sa) contra a revolução. Eleito 
em 1829 para a chefia do 
governo, conseguiu o apoio 
de muitos políticos importan
tes, que viam nele um instru
mento para o estabelecimento 
da paz interna. No entanto, 
suprimiu a liberdade de im- 
prensar dissolveu a Câmara 
de Representantes da Nação 
e estabeleceu um regime de 
terror e espionagem. Em 
1831, foi estabelecido o cha
mado “pacto federal”, que 
criava a confederação entre 
as províncias de Buenos Ai
res, Entre Rios, Corrientes, 
Santa Fé, Córdoba e San

Roosevelt, Franklin 
Delano —  
Rosas, Juan Manuel de



Juan, conservando a autono
mia de cada uma. Rosas fi
cou responsável pelas rela
ções exteriores da confedera
ção. Uma expedição militar 
ao deserto foi o pretexto usa
do por Rosas para abando
nar suas funções governamen
tais, desviando a crescente 
oposição de políticos in
fluentes. Afastou-se em de
zembro de 1832, nomeando 
Governador Juan Ramón 
Balcarce. No entanto, como 
comandante do exército man
teve em suas mãos o poder 
efetivo. Em 1833, instigou 
uma rebelião, derrubando o 
governo de Balcarce e condu
zindo o General Viamonte ao 
poder. Em 1834 Rosas foi 
nomeado governador de Bue
nos Aires pela Assembléia, 
mas recusou o cargo. Final
mente, em 1835, voltou ao 
poder, proclamando-se dono 
dos bens e da honra dos ci
dadãos. Nessa gestão, fez fu
zilar 110 índios, na praça do 
Retiro de Buenos Aires, dian
te de uma multidão. Interveio 
no Uruguai, levando Oribe 
ao poder. Criou conflitos 
com Paraguai, Bolívia e Chi
le. Enfrentou a confederação 
perúvio-boliviana, guerrean
do com o General Santa 
Cruz. Manifestou-se por essa 
época a oposição intelectual 
a seu governo. A situação 
agravou-se quando o General 
José M aria Paz evadiu-se da 
prisão e mobilizou uma cam
panha nacional, aliciando 
soldados de todo o país. Em 
Caaguazu, Paz obteve notá
vel vitória sobre o exército 
de Rosas. Em 1842, entre
tanto, Oribe venceu os re
beldes em Arroyo Grande. 
Prisões, confiscos, suplícios 
e assassínios tornaram-se fa
tos cotidianos do governo de 
Rosas. Em 1840, organizou 
a Mazorca, polícia secreta. 
Rosas exigiu que os habitan
tes de Buenos Aires rendes
sem homenagem a seu re
trato, deu seu sobrenome a 
um mês do ano, obrigou os 
argentinos a usarem uma cin
ta vermelha (emblema dos 
federalistas) e proscreveu as 
cores azul e verde, que re
presentavam os unitários. Na 
política externa, manteve 
boas relações com os Esta
dos latino-americanos, com 
exceção de Paraguai, U ru
guai e Chile. Manteve a 
amizade da Europa, obser
vando os tratados e conve
niências diplomáticas. A in
dústria e o comércio argen
tinos desenvolveram-se nota
velmente durante sua admi
nistração. No entanto, seu 
governo começou a enfra
quecer quando, contrariando 
seus princípios federalistas, 
pediu um monopólio comer

cial, para Buenos Aires, o 
que levou os Estados vizi
nhos à sublevação. Isso pro
vocou a intervenção da Fran
ça e da Inglaterra. A. Fran
ça, que há muito se sentia 
ofendida com a violência 
cometida contra os franceses 
residentes em Buenos Aires, 
efetuou o bloqueio do Pra
ta, de 1838 a 1849, auxi
liando Montevidéu, que asi
lava os unitários argenti
nos. Rosas enfrentou também 
a oposição de Urquiza, que 
libertou Montevidéu, apoia
do pelo Brasil, e cercou a 
capital argentina. A 3 de fe
vereiro de 1852, as tropas 
de Rosas foram derrotadas 
em Monte Caseros e o dita
dor fugiu, em um navio in
glês, para Plymouth, na In
glaterra. Morreu em uma fa
zenda, perto de Southampton.

Rosenfeld (Anatol)
Crítico de arte brasileiro, 
de origem alemã (Berlim, 
1912 — São Paulo, 1973). 
Estudou filosofia, letras e 
história entre 1930 e 1934 
na Universidade de Berlim. 
Em 1937, fugindo do nazis
mo, radicou-se no Brasil, on
de se submeteu a trabalhos 
modestos até vir a colaborar 
em jornais de língua alemã. 
Só em 1956 começou a escre
ver com regularidade em por
tuguês e iniciou sua colabora
ção como titular da seção de 
Letras Germânicas no Su
plemento Literário do jornal 
“O Estado de S. Paulo”. Já 
conhecido como autoridade 
em teatro, filosofia e estética 
através dos cursos *que mi
nistrava em casa de ami
gos, Anatol firmou-se como 
uma das figuras mais res
peitáveis dos círculos intelec
tuais do país. Dominando 
com maestria o idioma por
tuguês, contribuiu para a bi
bliografia teatral com alguns 
dos livros mais importantes 
sobre teatro, como “O Tea
tro Épico” (1965) e ‘.‘Teatro 
Alemão”. É também autor 
de “Personagem de Ficção” 
(1968), ao lado de Antônio 
Cândido, Décio de Almeida 
Prado e Paulo Emílio Sales 
Gomes. Professor de estética 
da Escola de Arte Dramáti
ca de São Paulo desde 1962, 
fez parte do Conselho de 
Redação de várias revistas, 
entre as quais “Texto/Con
texto”, “Comentário” e “Ar
gumento” ; foi consultor de 
teatro da “Enciclopédia 
Abril”. Publicou “Doze Es
tudos” (1962), artigos sobre 
escritores brasileiros e estran
geiros, entre eles Augusto dos 
Anjos e Thomas Mann. Es
creveu com profundidade so
bre Brecht, Shakespeare, Ro

mantismo alemão, romance 
moderno e dramaturgia brasi
leira, com dois prefácios fun
damentais à obra de Dias 
Gomes e Jorge Andrade. 
Exercendo poderosa influên
cia nas novas gerações bra
sileiras voltadas para o tea
tro, tornou-se conhecido 
através de conferências sobre 
estética, filosofia, teatro e li
teratura. Celibatário e viven
do em simplicidade, recusou 
sempre empregos fixos, mes
mo o de professor universi
tário: acreditava que as exi
gências burocráticas o afas
tariam da tarefa que julgava 
ser mais importante em sua 
vida: ler e escrever. Morreu 
a 12 de dezembro de 1973.

Rossby 
(Cari Gustaf Arvid)

Meteorologista sueco. (Esto
colmo, 1898 — id., 1957). 
Tendo concluído seus estu
dos, transferiu-se, em 1925, 
para os Estados Unidos. 
Após uma estada em Wash
ington, D.C., foi para Mas- 
sachusetts, onde trabalhou 
como professor da Univer
sidade de Cambridge e chefe 
do primeiro Departamento 
de Meteorologia do país. 
Nesse período, estudou a 
termodinâmica das massas 
atmosféricas. Posteriormente, 
tornou-se professor e chefe 
do Departamento de Meteo
rologia da Universidade de 
Chicago. Seus estudos volta- 
ram-se para os problemas ge
néricos da circulação do ar. 
Identificou as ondas compri
das dos ventos do oeste — 
ondas de Rossby — e desen
volveu a teoria de seu movi
mento. Em 1948, novamente 
em Estocolmo, fundou o Ins
tituto de Meteorologia. Nesse 
estabelecimento, realizou, a 
partir de 1954, uma série de 
pesquisas sobre a química 
atmosférica e radiatividade. 
Foi um dos principais pro
motores do desenvolvimento 
da meteorologia como ciência

Rossellini (Roberto)
V. Rossellini, Enciclopédia 
Abril (vol. XI).



Rossetti (Dante Gabriel)

Pintor e poeta inglês (Lon
dres, 1828 — Birchington, 
1882). Filho do escritor ita
liano Gabriele Rossetti 
(1783-1854), poeta e politico 
liberal carbonário. Dante 
Gabriel Rossetti estudou na 
King’s College School, de 
Londres, abandonando-a em
1843 para dedicar-se à pin
tura. Ingressou na Cary’s 
Art Academy e, posterior
mente, na Royal Academy 
Antique School, que logo 
abandonaria para tornar-se 
discípulo de Ford Madox 
Brown e, em seguida, de 
Holman Hunt. Em 1848, in
fluenciado pelas pinturas 
pré-rafaelistas, fundou, em 
companhia de Hunt, Millais, 
S. Collinson, F. G. Stepens, 
T. Woolmer e William Mi
chael Rossetti (seu irmão), a 
“Confraria”, grupo que con
siderava artificial o estilo 
dominante na arte, e procu
rava reformulá-lo. Em 1849, 
o grupo organizou sua pri
meira exposição, da qual 
Rossetti participou com “The 
Girlhood of Mary, Virgin” 
(“A Infância de Maria, Vir
gem”). Em 1850 apresentou 
“Ecce Anchilla Domini!” 
(“Eis a Serva do Senhor!” 
ou “Anunciação”), obra que 
seria objeto de violentas crí
ticas. Em dezembro desse 
ano, o grupo fundou a re
vista “The Germ” (“O Ger
me”), onde Rossetti publica
ria poesias e prosas. Por suas 
características renovadoras, 
a arte de Rossetti não en
controu muitos compradores 
na época. Dedicou-se então 
às aquarelas, realizando ilus
trações para o poema “The 
Laboratory” , de Brownin. 
Seguiram-se “Dante Drawing 
the Angel” (“Dante Dese
nhando o Anjo”, 1852) e ou
tras obras. Em 1854, a Con
fraria 4esagregou-se. John 
Ruskin, defensor do grupo, 
passou a sustentar Rossetti. 
Mais tarde, William Morris 
e Burne-Jones, discípulos de 
Rossetti, levaram-no à arte 
decorativa. Participou das 
decorações da Oxford Union 
(1857/58), e realizou, entre 
1862/63, desenhos para pin
tura em vidro. Deixou ainda 
as obras “Beata Beatrix” (“A 
Beata Beatriz”, 1863); “Pro
serpina in Hades” (“Prosér
pina no Inferno”, 1874); “Si
bylla Palmifere” (1870); 
“Venus Verticordia” (1873); 
“Monna Vanna” (1866); “Su- 
rea Catena” ; “La Ghirlanda- 
te” (1878); “Pandore” (1871); 
“Dante’s Dream”. Publicou 
alguns de seus mais famosos 
poemas na revista “The 
Germ”. Em 1861, publicou 
“The Early Italian Poets”,

traduzindo antigos poetas ita
lianos. Essa obra receberia, 
na edição de 1873, o título 
de “Dante and his Circle”. 
Em 1870 surgiu “Poems” e 
em 1881 “Ballads and Son
nets”, que incluiu “House of 
Life” (“Casa da Vida”), 
considerado sua obra-prima.

Rossini 
(Gioacchino Antonio)

Compositor italiano (Pesaro, 
1792 — Passy, França, 
1868). Em 1796, foi para Bo
lonha com a mãe, a cantora 
Anna Guidarini. Em 1807, 
ingressou no Conservatório 
de Bolonha, passando a de
dicar-se aos estudos de vio
loncelo e piano, ao mesmo 
tempo que praticava contra
ponto. Adquiriu profundos 
conhecimentos de orquestra
ção. Suas primeiras compo
sições datam desta época: 
“II Pianto d ’Armonia per la 
Morte d’Orfeo” (“O Pranto 
de Harmonia pela Morte de 
Orfeu”, 1808), com a qual 
receberia um prêmio do Con
servatório, e a ópera “La 
Cambiale di Matrimonio” 
(“Promessa de Casamento”), 
apresentada em 1810, em 
Veneza. Entre 1810 e 1813, 
Rossini produziu várias ópe
ras: “L’Equivoco Strava- 
gante” (1811); “D ’Ingànno 
Felice” (1812); “Tancredi” 
(1813). Após um período de 
intenso sucesso e criativida
de, foi convidado para diri
gir o Teatro San Cario e o 
Teatro dei Fondo, ambos 
napolitanos. Produziu então 
“Elisabetta Regina d’Inghil- 
terra” (“Elisabete, Rainha da 
Inglaterra”, 1815). Produziu, 
em seguida, “II Barbiere di 
Siviglia”. Em 1816, produziu 
“Otello”. No ano seguinte, 
as óperas “Cendrillon” e 
“Adelaide di Borgogna” fo
ram apresentadas em Roma. 
Em 1818 apresentou em 
Nápoles “Mosè in Egitto” 
(“Moisés no Egito”), um 
grande êxito, obra que inau
guraria o tratamento de te
mas religiosos na ópera. Nes
sa mesma linha escreveu, em 
1820. “Maometto II” (“Mao- 
mé II”). Em 1821 escreveria

sua última obra napolitana, 
“Zelmira”, após o que retor
naria a Bolonha. Compôs en
tão quatro cantatas: “II Vero 
Omaggio” (“A Verdadeira 
Homenagem”); “L’Augurio 
Felice” (“O Augúrio Feliz”); 
“La Sacra Alleanza” (“A 
Sacra Aliança”) e “II Bar
do” (“O Bardo”). Em 1823 
visitou Viena, onde foi entu
siasticamente recebido. Em 
seguida partiu para Londres, 
onde seria realizado, em 
1824, um festival dedicado a 
ele. Escreveu então a can
tata “II Pianto delle Muse in 
Morte di Lord Byron” (“O 
Pranto das Musas na Morte 
de Lorde Byron”). Nesse 
mesmo ano transferiu-se pa
ra Paris, na qualidade de di
retor do Théâtre Italien. 
Ocupou-se inicialmente em 
traduzir suas obras para a 
língua francesa. Só em 1828 
apareceria sua primeira obra 
francesa: “Le Comte Ory”. 
No ano seguinte, Rossini es
creveu sua última ópera, 
“Guillaume Tell” (“Guilher
me Tell”), no mais puro es
tilo romântico. Em 1829, re
gressou a Bolonha. Dedicou- 
se a compor algumas peças 
para piano e, principalmente, 
músicas sacras. Seis movi
mentos de seu “Stabat Ma- 
ter” seriam escritos em 1832 
e o restante em 1839. Dei
xou ainda “Petite Messe So- 
lennelle” (“Pequena Missa 
Solene”, 1864).

Rosso (Giovanni Battista di 
Jacopo, dito il Rosso 

Fiorentino)
Pintor italiano (Florença, 
1494 — Paris, 1540). Crê-se 
que tenha estudado com An
dréa dei Sarto. Seu trabalho 
só passou a ter destaque de
pois de 1518. Nesse ano exe
cutou um retábulo para o 
Hospital de Santa Maria 
Nuova, em Florença. “Depo
sição” (1521), realizada em 
Volterra, e o retábulo de 
Villa Magna acentuam a ten
dência à fragmentação e dis
solução de unidades sintéti
cas da pintura clássica. Sua 
pesquisa prosseguiu nos anos 
de 1523 e 1524, com “Casa
mento da Virgem” (1523), 
“Retrato de um Jovem”, etc. 
Nessa época, porém, o artis
ta tendia à conciliação dos 
valores tradicionais — como
o de graça e o de função 
ornamental de arte — com 
sua nova linguagem. Essa 
tendência acentuou-se duran
te sua permanência em Ro
ma (1524/1527). A obra 
“Cristo Morto com Anjos” 
(c. de 1526) é o exemplo re
presentativo na inovação for
mal dos valores tradicionais. 
Após 1527, sua arte reassu-
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I miu o vigor da época de 
Florença. Realizou “Depo
sição” (1527/28); “Ressurrei
ção” (1528/30), etc. Por fim, 
a partir de 1530, quando se 
transferiu para Paris, na cor
te de Francisco I, seus tra
balhos constituíam a mais 
sofisticada expressão do M a
neirismo na França. Foi o 
principal disseminador desse 
estilo no exterior, tornando- 
se uma das principais figu
ras da chamada “Escola de 
Fontainebleau”. Dessa última 
fase de sua vida destacam-se 
os afrescos do Pavilhão de 
Pomona (1532/1535); os da 
Galeria de Francisco I 
(1534/1537) no Palácio de 
Fontainebleau, feitos em co
laboração com Francesco 
Primaticcio e que constituem 
sua obra mais importante, 
“A Família Sagrada” (c. 
1532); “Pietà” (c. 1535).

Rostand 
(Emond Eugène Alexis)

Poeta e dramaturgo francês 
(Marselha, 1868 — Paris, 
1918). Filho de um jorna
lista e economista, fez seus 
estudos secundários em M ar
selha e em Paris. Em segui
da, formou-se em direito. 
Sua primeira peça “Le Gant 
Rouge” (“A Luva Verme
lha”, 1888) foi totalmente 
ignorada. Em 1890, publicou 
a coletânea de poesias “Les 
Musardises” (“Divagações”). 
A segunda peça “Les Deux 
Pierrots” (“Os Dois Palha
ços”), escrita em 1891, tam 
bém passaria despercebida. 
O sucesso só viria com a 
peça em verso “Les Roma
nesques” (“Os Romanescos”) 
que, apresentada em 1894 na 
Comédie Française, receberia 
um prêmio da Academia 
Francesa. Escreveu depois 
“La Princesse Lointaine” (“A 
Princesa Longínqua”, 1895), 
baseada numa lenda medie
val; “La Samaritaine” (“A 
Samaritana”, 1897); e “Cyra
no de Bergerac” (1897). Es
tá comédia heróica consa
grou-o definitivamente. Em 
seguida escreveu “L’Aiglon” 
(“O Filhote da Águia”,
1900), tragédia em versos 
baseada na vida do Duque 
de Reichstadt, filho de Napo- 
leão I. Em 1901, Rostand 
foi admitido na Academia 
Francesa. Em 1910 lançaria 
nova peça, “Chantecler” , 
cujas personagens são galos 
e galinhas. Escreveu ainda, 
durante a Primeira Guerra 
Mundial, poesias patrióticas 
publicadas sob o título de 
“Le Vol de la Marselhesa” , 
1919. Postumamente foram 
publicadas as peças “La Der
nière Nuit de Don Juan” 
(“A Última Noite de Don

Juan”, 1921), “Le Cantique 
de 1’Aile” (“O Cântico da 
Asa”, 1922). Escreveu prin
cipalmente para a atriz Sarah 
Bernhardt, que garantiu, com 
sua atuação, o sucesso de 
várias peças. Rostand repre
sentou para o teatro a rea
ção neo-romântica.

Rotschild (família)

Banqueiros europeus de ori
gem judaica. O nome deri
vou do escudo (“Schild”) 
vermelho (“rot”) colocado 
na casa em que moravam 
seus antepassados, no gueto 
de Frankfurt-sobre-o-Meno, 
na Alemanha. Sua ascensão 
no mundo financeiro iniciou- 
se no século XVIII, na figu
ra de Mayer Anselm (Ams- 
chel) Rotschild (Frankfurt, 
Alemanha, 1743 — id., 
1812). Filho de um modesto 
comerciante, Mayer Anselm 
estudou em uma escola re
ligiosa. Empregou-se mais 
tarde num estabelecimento 
bancário de Hannover e, 
conseguindo acumular uma 
razoável soma de capitais, 
fundou, em Frankfurt, uma 
casa de câmbio. Tornou-se 
o principal agente de negó
cios do príncipe eleitor Gui
lherme I. Em 1802 tornou-se 
credor do governo dinamar
quês e, em 1806, foi esco
lhido administrador dos bens 
do príncipe de Hesse. Após 
sua morte, a família recebe
ria o título de nobreza 
(1815) e, em 1822, o título 
de barão. Seus filhos iriam 
ampliar a área de operações 
do estabelecimento: o mais 
velho, Anselm (Amschel) 
Mayer (Frankfurt, 1773 — 
id., 1855), sucedeu o pai na 
direção da casa de Frank
furt; o segundo filho, Solo- 
mon (1774-1855), fundou, em 
1826, a filial do banco em 
Viena; o terceiro, Nathan 
Mayer (1777-1836), dirigiria 
a filial de Londres; o quar
to, Karl (1788-1855), a de 
Nápoles; e o último, Jacob 
ou James (1792-1868), a de 
Paris-. Anselm Mayer foi no
meado, em 1813, conselheiro 
da Câmara Particular de Co
mércio da Prússia e, em 
1820, cônsul da Baviera e 
banqueiro da Corte. Com sua 
morte, o banco passou à dire
ção de seus sobrinhos Karl 
(1820-1886) e Wilhelm Karl 
(1826-1901). O primeiro foi 
também deputado da Confe
deração da Alemanha do 
Norte e membro vitalício da 
Câmara dos Senhores da 
Prússia. O banco de Frank
furt encerraria suas opera
ções com a morte de Wi
lhelm Karl, devido à ausên
cia de herdeiros do sexo 
masculino. A casa de Viena

seria dirigida, após a morte 
do fundador, por seu filho 
Anselm Solomon (1803- 
1874). A este sucedeu seu fi
lho, Albert (1844-1911). A 
casa de Nápoles, fundada em 
1820, teve vida efêmera, 
compreendendo apenas duas 
gerações. As casas qúe 
mais prosperaram foram a 
de Nathan Mayer e a de Ja
cob. Aquele, considerado o 
gênio financeiro da família, 
já em 1800 representava seu 
pai (Mayer Anselm) em 
Manchester, Inglaterra. Em 
1813 transferiu-se para Lon
dres, onde passou a dirigir a 
casa bancária. Para maior 
eficiência de suas operações, 
utilizou-se de navios, de ca
valos e até mesmo de pom- 
bos-correios. Assim conse
guiu comprar, no dia seguin
te ao da batalha de Water- 
loo, os títulos em baixa na 
Bolsa de Londres. Além dis
so, confiante na queda final 
de Napoleão, negociou imen
sa fortuna com os países 
aliados. Realizou transações 
com quase todos os pontos 
do globo, exceto a Espanha 
e os Estados Unidos. Após 
sua morte, a direção do 
banco foi ocupada por seu 
filho mais velho, Lionel 
(1808-1879), que foi também 
o primeiro membro judeu do 
Parlamento britânico (1858/ 
1874). Sucedeu-o seu filho 
Nathan Mayer (1840-1915) 
o primeiro judeu feito par 
do reino. A casa de Paris, 
fundada em 1812 por Jacob, 
logo se tornou um dos es
tabelecimentos mais impor
tantes da Europa. A pós’ a 
morte do fundador, assumiu 
a direção seu filho Alphonse 
(Paris, 1827 — id., 1901) e, 
com a morte deste, seu filho 
Edouard (1868-1949). Outros 
membros da família não se 
ocuparam de atividade ban
cária propriamente dita. Lio- 
nel Walter (Londres, 1868- 
1937), filho de Nathan 
Mayer, após seus estudos 
em Cambridge e em 
Bonn, tornou-se um eminen
te naturalista, publicando, 
em revistas especializadas, 
diversos trabalhos sobre 
zoologia. Henri (Paris, 1872- 
1947), do ramo francês, tor
nou-se médico e escritor. Di
rigiu a Policlínica Rotschild 
e também o periódico “Re- 
vue d ’Hygiène et de Patho- 
logie Infantile”. Publicou 
“Potage Bisque” ; “La Ram- 
pe” ; “Prostituée” ; “Le Moulin 
de la Galette” ; “Héritage” 
(1924); “La Vocation” 
(1926); “Circé” (1929); “Les 
Autographes de Pierre Cor- 
neille” (1929). Além disso, a 
família Rotschild sempre de
sempenhou um grande papel 
na comunidade judaica.



Rouault (Georges)

Pintor francês (Paris, 1871
— id., 1958). Recebeu ini
ciação artística com seu avô, 
admirador de Daumier. En
tre 1885 e 1890, trabalhou 
na restauração de vitrais da 
catedral de Chartres. Ingres
sou, a seguir, na Escola de 
Artes Decorativas, onde foi 
orientado por Élie Delaunay 
e, depois, por Gustave Mo- 
reau. A inclinação de 
Rouault para a temática re
ligiosa e mística data dessa 
época, quando entrou em 
contato com a literatura neo- 
católica, através de Léon 
Bloy e, posteriormente, Jac- 
ques Maritain. Decepcionado 
com o academicismo, sofreu 
influência dos fauvistas. Mas, 
através de seus amigos lite
ratos, modificaria sua atitu
de, passando a pintar em 
aquarela, utilizando cores só
brias e escolhendo novos mo
tivos: os temas bíblicos do 
período anterior transfor
maram-se na expressão de 
uma humanidade entre o pe
cado e a virtude, metafori
camente representada por 
prostitutas, palhaços, pobres 
e ricos. A partir de 1917, de
dicou-se também à gravura.

Rouch (Jean)

V. Rouch, Enciclopédia Abril 
(vol. XI).

Rousseau (Henri)

V. Rousseau, Henri, Enciclo
pédia Abril (Vol. XI)

Rousseau (Jean-Jacques)

V. Rousseau, Jean-Jacques,
Enciclopédia Abril (Vol. XI).

Rousseau (Pierre Étienne 
Theodore)

Pintor francês (Paris, .1812
— Barbizon, 1867). Estudou 
com o pintor neoclássico 
Lethière e com o paisagista 
Remond. Em 1832, na Nor- 
mandia, pintou “Côtes de 
Granville” (“Praias de Gran
ville”), sacrificando delibera
damente os primeiros planos

para destacar o horizonte. 
Em 1834 excursionou pela 
Vendée, onde pintou “L’Al
lée des Châtaigniers” (“A 
Alameda dos Castanheiros”), 
obra que seria recusada, no 
ano seguinte, pelo Salão (on
de vinha expondo sistemati
camente). Decidiu deixar Pa
ris e, em 1836, dirigiu-se a 
Barbizon, onde formou o 
grupo conhecido como Es
cola de Barbizon. Em 1844, 
acompanhado por Jules Du- 
pré, viajou pelas Landes, 
onde executaria “La Plaine 
en avant des Pyrénnées” e 
vários esboços que resulta
riam, em 1852, em “Le M a
rais dans les Landes” (“O 
Pântano das Landes”). Sua 
condição de artista rejeitado 
mudaria com a revolução de
1848, quando o júri do Salão 
foi totalmente modificado. 
Reconhecido oficialmente, foi 
encarregado de retratar as 
florestas de Fontainebleau. 
Disso resultou uma de suas 
melhores obras, “Sortie de 
Forêt à Fontainebleau, au 
Soleil Couchant” (Saída da 
Floresta de Fontainebleau ao 
Pôr-do-Sol”). Foi escolhido 
como representante oficial da 
Exposição Universal de 1855 
e presidente do júri de 1867.

Rowland (Henry Augustus)

Físico norte-americano (Ho- 
nesdale, Pensilvânia, 1848 — 
Baltimore, 1901). Após for
mar-se como engenheiro ci
vil em 1870, tornou-se instru
tor e, em seguida, professor- 
assistente de física. Nessa 
época, estudou a permeabi
lidade magnética. Em 1876, 
foi nomeado para a cadeira 
de física da recém-criada 
Universidade de Johns Hop- 
kins, em Baltimore, cargo 
que ocupou até a morte. Lo
go após o início de carreira 
na universidade, Rowland 
realizou uma viagem pela 
Europa, visitando os princi
pais centros de pesquisa fí
sica desse continente. Em 
Berlim, estudou sob a orien
tação de Helmholtz, onde 
provou que um disco com 
carga eletrostática, girando 
em grande velocidade, pro
duz a ação magnética igual 
àquela provocada pela cor
rente elétrica. Demonstrou, 
assim, a identidade entre ele- 
tricidades estática e dinâmi
ca. Além disso realizou uma 
série de pesquisas de grande 
envergadura, criando novos 
processos técnicos e metodo
lógicos. Calculou o valor do 
equivalente mecânico do ca
lor (inovando paralelamente 
os métodos termométricos e 
calorimétricos) e determinou, 
com maior precisão, o valor 
de um ohm. Em seguida, in

teressando-se pela análise do 
espectro, realizou estudos so
bre a rede de difração. Para 
isso construiu, em 1882, um 
instrumento capaz de regis
trar de 1 400 a 2 000 linhas 
no espectro. Em seguida, 
com a mesma técnica, Row
land estudou e fotografou 
pela primeira vez o espectro 
solar, nele identificando 39 
elementos químicos. Realizou 
também um trabalho sistemá
tico para identificar o espec
tro de todos os elementos 
possíveis. Os resultados fo
ram publicados entre 1895 
e 1900. Por fim, passou a 
dedicar-se aos estudos de 
corrente alternada, verifican
do sua possível aplicação 
prática. Assim, construiu um 
sistema telegráfico baseado 
em um motor síncrono. Com 
esse invento receberia a gran
de medalha da Exposição de 
Paris de 1900. Deixou tam
bém vasta bibliografia.

Rubens (Pieter-Paul)

V. Rubens, Enciclopédia 
Abril (Vol. XI)

Rueda (Lope de)
Dramaturgo e ator espanhol 
(Sevilha, c. 1510 — Córdoba, 
1565). De origem humilde, 
trabalhou numa fundição de 
ouro quando jovem. Em 
1537, incorporou-se como 
ator à companhia teatral ita
liana de Muzio, da qual se 
desligou por volta de 1546, 
passando a se apresentar em 
festas populares através da 
Espanha. Em 1550 já conse
guira formar uma companhia 
ambulante e em 1554 repre
sentou no palácio do Conde 
de Benavente, na presença do 
futuro Rei Filipe II. Apre
sentou autos religiosos em 
Valladolid, Segóvia e Sevilha. 
Escrevia em linguagem sim
ples, com realismo. Suas 
obras principais eram “pa- 
sos”, pequenas peças ricas 
em humor e bastante popu
lares, como “Convidado” 
(1546), “La Tierra de Jan- 
ja” (1547) e “Las Aceitunas” 
(1548). Também escreveu
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poesias e peças versificadas 
(“Discórdia y Cuestión de 
Amor”) e adaptações de co
médias italianas como “Ar- 
melina” e “los Enganados” 
(1556) e “Eufemia” (1567). É 
considerado um dos fundado
res do teatro espanhol.

Ruffini (Paolo)

Matemático italiano (Valenta- 
no, Viterbo, 1765 — Móde- 
na, 1822). Formou-se em me
dicina pela Universidade de 
Módena, mas se dedicou à 
matemática. A partir de 1787 
ocupou as cátedras de análise 
e de matemática nessa uni
versidade. Em 1806 passou a 
lecionar matemática aplicada 
na Escola Militar. Em 1815, 
o Duque de Módena recupe
rou seus Estados e nomeou- 
o reitor da universidade, on
de também foi professor de 
clínica médica, medicina prá
tica e matemática aplicada. 
Foi ainda presidente do Insti
tuto Italiano de Ciências. Rea
lizou importantes descobertas 
matemáticas: revelou o ver
dadeiro princípio para a de
monstração de uma propo
sição, fazendo depender a so
lução de uma equação algé
brica da existência de deter
minados subgrupos; demons
trou a impossibilidade da so
lução por radicais das equa
ções algébricas superiores ao 
quarto grau; e estabeleceu as 
bases da teoria algébrica dos 
grupos de operações permu
táveis. É considerado precur
sor de Abel e de Galois. 
Entre suas obras, destacam- 
se: “Teoria Geral da Equa
ção, em que se Demonstra a 
Impossibilidade de Solução 
Algébrica das Equações Ge
rais de Grau Superior a Qua
tro” (1748), “Sobre a Deter
minação da Raiz nas Equa
ções Numéricas de Qualquer 
Grau” (1794), “Álgebra e seu 
Aprendizado” (1808), “Re
flexões em Torno das Solu
ções das Equações Algébri
cas Gerais” (1813) e “Re
flexões Críticas sobre o En
saio Filosófico em Torno da 
Probabilidade, do Sr. de La- 
place” (1821).

Ruge (Arnold)

Filósofo e político alemão 
(Bergen, ilha de Rügen, 1802
— Brighton, Inglaterra, 
1880). Estudou em Halle, 
Jena e Heidelberg, e partici
pou de agitações estudantis 
em favor da unificação ale
mã sob um regime liberal. 
Em 1825 foi condenado a 
catorze anos de prisão, mas 
ganhou a liberdade em 1830, 
devido às pressões dos movi
mentos liberais, que refletiam 
a agitação revolucionária da

França. No mesmo ano pu
blicou a tragédia “Schillund 
die Seinen” e uma tradução 
de “Édipo em Colono”. Em 
1832 tornou-se livre-docente 
de filosofia na Universidade 
de Halle, onde passou a di
vulgar as idéias dos “jovens 
hegelianos”, numa adaptação 
das concepções de Hegel ao 
liberalismo. Para isso fundou 
em 1837, juntamente com E. 
T. Echtermeyer, a revista 
“Hailesche Jahrbücher für 
Deutschekunst und Wissens
chaft” (“Anais de Halle para 
Arte e Ciência Alemãs”). Lo
go ela seria o principal ór
gão daquela corrente de pen
samento, preocupando-se em 
sustentar de algum modo a 
pregação liberal, na ausência 
de um regime parlamentar 
e de qualquer movimento po
lítico. Com a ascensão ao 
poder de Frederico Guilher
me IV, um antiliberal convic
to, Ruge passou a fazer se
veras críticas às instituições 
“irracionais”, e os “Anais” 
foram interditados pela cen
sura. Obrigado a deixar Hal
le em 1840, estabeleceu-se 
em Dresden, onde continuou 
a editar sua revista com o 
novo título de “Deutsche 
Jahrbücher für Wissenschaft 
und Kunst” (“Anais Ale
mães para Ciência e Arte”). 
Sofrendo novamente a pres
são da censura, abandonou 
o país em 1843 e estabele
ceu-se em Paris, onde en
controu Karl Marx seu cola
borador dos “Anais” e cole
ga do chamado “clube dos 
doutores”. Ambos lançaram 
outra revista “Deutsch-Fran- 
zosische Jahrbücher” (“Anais 
Franco-Alemães”) da qual só 
saiu um número em 1844. 
Ruge demonstrava algum ce
ticismo em relação à proje
tada revolução alemã e, .dis
cordando das idéias socialis
tas que seu sócio esboçava, 
desligou-se dele. De volta à 
Alemanha, foi eleito em 1848 
para o Parlamento de Frank
furt, onde liderou a bancada 
da extrema esquerda e parti
cipou dos movimentos revo
lucionários daquele ano. Nes
se período também viveu es
poradicamente em Berlim, e 
editou o periódico “Die Re
form” (“A. Reforma”). Com 
o fracasso da revolução de 
1848/1849, exilou-se em Pa
ris. Depois foi para Londres, 
onde entrou em contato com 
Giuseppe Mazzini, líder da 
“Jovem Europa”, e com ele 
fundou o “Comitê Europeu 
da Democracia” , do qúal 
logo se desligou. Em 1866, 
defendeu a Prússia contra a 
Áustria e, em 1870, a Alema
nha contra a França. Na 
época, suas idéias tor
navam-se cada vez mais

conservadoras. Suas obras 
incluem “Gesamelte Schriten” 
(“Obras Escolhidas”, em dez 
volumes, 1846/1848), “Unser 
System” (“Nosso Sistema”), 
“Revolutionsnovellen” (“A 
Novela da Revolução”), “Die 
Loge des Humanismos (“A 
Loja do Humanismo”) e 
“Aus Früherer Zeit” .

Rugendas (Johann Moritz)

Pintor alemão (Augsburgo, 
1802 — Weilheim, Baviera, 
1858). Começou a carreira 
com o pai, que tinha uma 
escola de desenho. Estudou 
com Alberto Adam, em M u
nique, e depois na Acade
mia de Bielas-Artes dessa ci
dade. Em 1821, participou, 
como pintor, de uma expe
dição científica ao Brasil. 
Mas abandonou-a, depois 
de fazer alguns desenhos 
com vistas das cidades1 de 
Sabará, Ouro Preto, Cáe- 
té e outras. Continuou via
jando pelo Brasil por conta 
própria, registrando paisa
gens, costumes e tipos hu
manos. Reuniu cem desses 
desenhos no livro “Voyage 
Pittoresque au Brésil” (“Via
gem Pitoresca Através do 
Brasil”), publicado em Paris 
em 1835. Esteve em Roma 
e no sul da Itália, de 1827 
a 1829. Depois, por suges
tão do naturalista Alexander 
von Humboldt, visitou Mé
xico, Chile (por doze anos), 
Argentina (1837/1838), Peru, 
Bolívia (1842/1844) e U ru
guai (1845/1847), para novos 
desenhos.

Ruisdael (Jacobo van)

Pintor holandês (Haarlem, 
c. 1629 — id., 1682). Suas 
primeiras obras, de 1646, re
velam a influência do paisa
gista Hendrick Cornelisz 
Vroom. Depois de ser admi
tido na corporação São Lu
cas, de sua cidade, passou 
a viajar pela Holanda e Ale
manha, registrando paisagens. 
Instalou-se em Amsterdam 
por volta de 1655 e obteve 
a cidadania local em 1659. 
Dedicou-se principalmente às 
paisagens naturais da Holan
da. A partir de 1650, seu 
estilo consolidou-se e suas 
obras adquiriram caracterís
ticas grandiosas. Entre suas 
pinturas, espalhadas por mu
seus de todo o mundo, estão 
“As Dunas de Onerveen” , 
“O Reno nas Proximidades de 
Wijky-Duurstede” , “A Praia” , 
“Vista de Haarlem”, “Paisa- 

'gem Montanhosa” “Cas
cata”, “Mosteiro, Cemitério 
Judeu e Castelo de Bers- 
theim”, “Bosque” e “Pântano 
e Arredores de Haarlem”.



Ruiz de Alarcón y 
Mendoza (Juan)

Escritor mexicano (Tasco, c. 
1581 _  Madrid, 1639). Des
cendente de famílias nobres 
espanholas, estudou direito 
canônico na Universidade do 
México de 1596 a 1598. De
pois seguiu para a Espanha, 
onde freqüentou a Universi
dade de Salamanca. Bachare
lou-se em direito canônico 
em 1600 e em jurisprudência 
dois anos depois. Na Espa
nha, dedicou-se à literatura 
mas, além das dificuldades 
financeiras e dos problemas 
motivados por seu defeito fí
sico (era corcunda), enfren
tou a oposição de nomes im
portantes como Lope de Ve- 
ga, Góngora e Quevedo. Es
ses problemas marcaram sua 
obra de características mo
rais estranhas à época. Dessa 
fase destacam-se “Los Pechos 
Privilegiados”, “Las Paredes 
Oyen”, “La Verdad Sospe- 
chosa” (que inspirou a obra 
de Corneille), “Le Menteur” , 
“La Prueba de las Promesas” 
e “Los Favores dei Mundo” , 
entre outras. Para sobreviver 
enquanto escrevia, exerceu a 
advocacia em Sevilha. De 
volta ao México em 1607, 
obteve o doutorado em di
reito dois anos depois. Re
tornou à Espanha em 1615 
dedicando-se quase exclusi
vamente à literatura, da 
qual se afastaria em 1633 
ao ser nomeado relator do 
Conselho das índias, o que 
lhe deu estabilidade financei
ra. Deixou também várias 
tragédias e comédias, algu
mas em colaboração com 
outros autores. Suas tragé
dias são marcadas pela vio
lência e a revolta anárquica, 
como “El Tejedor de Sego- 
via” e “La Crueldad por el 
Honor”. Clássico, seu teatro 
afasta-se da dramaticidade 
típica do século.

Rumford (Conde 
Benjamin Thompson)

Militar, político e cientista 
inglês de origem america
na (Woburn, Massachusetts, 
1753 — Auteuil, França, 
1814). Filho de ingleses e ór
fão de pai desde menino, em
pregou-se numa loja aos tre
ze anos. Ao eclodir a Guerra 
da Independência, em 1775, 
lutou junto aos colonialistas, 
que o levaram para a Ingla
terra no ano seguinte. Em 
Londres, tornou-se escrivão 
do secretário do Estado e 
depois secretário da colônia 
de Geórgia. Em 1779, o se
cretário de Estado, Lorde 
Sackville, nomeou-o subse
cretário. Regressou à Amé
rica dois anos depois e par

ticipou novamente da guer
ra como tenente-coronel, até 
a paz de 1783. Então foi 
para a Áustria, onde o elei
tor da Baviera, Príncipe Ma- 
ximiliano, convidou-o a ser
vir seu Estado. Estabeleceu- 
se em Munique, onde per
maneceu por onze anos, 
ocupando o posto de minis
tro da guerra, ministro da 
Polícia e chefe da casa do 
eleitor. Governou despotica
mente, reorganizou o exér
cito e contribuiu para o 
crescimento da burguesia in
dustrial. Paralelamente a suas 
atividades político-militares, 
Rumford dedicava-se à pes
quisa científica, voltada 
principalmente para a fa
bricação de armas. Já em 
1779, fora eleito membro da 
Royal Society inglesa. Nessa 
época, pesquisou a força ex
plosiva da pólvora e a cons
trução de armas de fogo. 
Na Baviera, estudando pro
blemas relativos aos canhões, 
desenvolveu pesquisas sobre 
o calor, que continuaria ao 
voltar à Inglaterra, em 1798. 
Assim elaborou a teoria de 
que o calor seria um modo 
de movimento e não uma 
substância material. Fez ex- 
periênoias sobre sistemas de 
ventilação e aquecimento das 
casas e do vestuário, elabo
rando leis de resfriamento. 
Inventou um calorímetro de 
água, um termoscópio do ar 
e um fotômetro. Em 1799, 
fundou a Royal Institution 
juntamente com Sir Joseph 
Banks. Depois instalou-se em 
Paris, onde desenvolveu no
vos estudos sobre artilharia 
e iluminação. Recebeu o tí
tulo de conde do Sacro Im 
pério Germânico.

Ruskin (John)

Ensaísta e crítico inglês 
(Londres, 1819 — Brant- 
wood, Lancaster, 1900). Fi
lho de um rico e culto nego
ciante, Ruskin teve forma
ção escolar irregular, devido 
às freqüentes viagens da fa
mília. Aprendeu latim, grego, 
francês e desenho, princi
palmente com professores 
particulares. Ao se ma

tricular em Oxford, em 1837, 
já  publicara alguns trabalhos 
de prosa e verso em perió
dicos. Recebeu em 1839 o 
Prêmio Newdigate pelo poe
ma “Salsette and Elephanta”. 
Licenciado em letras em
1842, começou a se dedicar 
à defesa dos artistas plásti
cos da época, principalmente 
Turner. Assim surgiu, em
1843, o primeiro volume de 
sua grande obra “Modern 
Painters” (“Pintores Moder
nos”). O livro, que continha 
os fundamentos da  estética 
do século XIX, foi violen
tamente atacado pelos críti
cos. A proposta estética nele 
contida provocaria o renas
cimento do movimento pré- 
rafaelista na Inglaterra, es
tendendo-se até o Impressio
nismo francês. Ao mesmo 
tempo, Ruskin estudou a ar
quitetura, sobretudo a italia
na, e em 1849 publicou “The 
Seven Lamps of Architectu- 
re” (“As Sete- Lâmpadas da 
Arquitetura”). Em 1851 saía 
o primeiro volume de “The 
Stones of Venice” (“As Pe
dras de Veneza”), onde sus
tentou que a arquitetura e 
a arte de um povo expres
sam a religião, a moral, as 
aspirações e os hábitos des
se povo. Por essa época, já 
conquistara grande reputa
ção e, a partir de 1853, era 
convidado para fazer confe
rências. Ao publicar o quin
to e último volume de “Mo
dern Painters”, em 1860, vol
tou seus interesses para os 
problemas sociais, que se in
tensificavam com a rápida 
industrialização inglesa. Pro
pôs uma nova organização 
social em uma série de arti
gos jornalísticos, que foram 
reunidos nos livros “Unto 
This Last” (“Até as Últimas” 
1862) e “Munera Pulveris” 
(1863). Seguiram-se vários 
livros, artigos e panfletos so
bre temas sociais como tra
balho feminino, educação, 
moral, religião, economia po
lítica e trabalhismo: “Ethics 
of the Dust” (“Ètica do Pó”, 
1866), “Time and Tide” (“O 
Tempo e a M aré”, de 1867, 
reunindo uma série de cartas 
a um operário), “Sesame and 
Lilies” (“Sésamos e Lírios” , 
1868), etc. Nomeado profes
sor de arte de Oxford em 
1869, não abandonou a di
vulgação de suas idéias so
ciais e, de 1871 a 1884, pu
blicou “Fors Clavigera”, 
uma série de artigos mensais 
dirigidos aos operários. Fun
dou a corporação São Jorge 
(cujo objetivo estava ligado 
ao chamado “socialismo utó
pico”), fundamentada numa 
ética humanista impregnada 
de evangelismo. Reeleito pa
ra a cátedra em 1883, renun-
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ciou a ela por motivos de 
saúde e retirou-se para Brant- 
wood, onde passou a escre
ver “Praeterita” , autobiogra
fia que ficaria inacabada. 
Deixou ainda algumas cole
tâneas de conferências, poe
sias, contos, tratados filosó
ficos e econômicos.

Russell (Bertrand)
V. Russell, Bertrand, Enci
clopédia Abril (Vol. XI)

Rutherford (Ernest)

Físico inglês de origem neo
zelandesa (Nelson, 1871 — 
Cambridge, Inglaterra, 1937). 
Formou-se no Nelson Colle- 
ge e estudou física e mate
mática na Universidade da 
Nova Zelândia, em Welling- 
ton, onde se diplomou em
1893. Continuou os estudos 
na Inglaterra, sob a orienta
ção de J. J. Thomson, no 
laboratório de Cavendish, 
anexo à Universidade de 
Cambridge. Ainda estudante, 
construiu um detector de on
das eletromagnéticas extrema
mente sensível, e pesquisou 
a condução temporária dos 
gases, resultante de sua ioni
zação por raios X. Em 1897, 
estudou a mobilidade dos 
íons. Interessou-se pelas 
emissões de íons de rádio e 
pelos raios de Becquerel, re- 
cém-descobertos. Lecionou 
de 1898 até 1907 na Uni
versidade McGill, de Mon
treal, onde prosseguiu suas 
investigações sobre o rádio. 
Concluiu que as radiações 
desse elemento consistiam 
num complexo de raios — 
raios alfa — facilmente 
absorvíveis. Depois desco
briu os raios beta — emis
sões de elétrons em alta velo
cidade, mais penetrantes. Em 
colaboração com R.  ̂ B. 
Owens, descobriu o torônio, 
um gás nobre. Com F. Soddy, 
elaborou uma teoria moder
na da radiatividade, postu
lando a degradação radiati
va em conseqüência da emis
são espontânea de determi
nadas partículas. Com J. T. 
Royds, provou que as partí
culas alfa eram átomos de

hélio. Em 1907, foi lecionar 
na Universidade de Man- 
chester e no ano seguinte 
recebeu o Prêmio Nobel de 
Física. Nessa época, a partir 
da experiênoia com os raios 
alfa, começou a elaborar um 
modelo atômico segundo o 
qual o átomo seria constituí
do de um núcleo em torno 
do qual várias partículas 
(elétrons) estariam em cons
tante rotação, submetidas a 
órbitas do tipo planetário. 
Em 1912, Niels Bohr adapta- 
ria^ esse modelo à teoria 
quântica de Max Planck. 
Durante a Primeira Guerra 
Mundial, Rutherford investi
gou o método de detecção 
dos submarinos. Em 1919, 
substituiu J. J. Thomson na 
direção do Laboratório Ca- 
yendish e conseguiu pela 
primeira vez provocar a rea
ção nuclear, obtendo um 
isótopo de oxigênio através 
do bombardeamento de nitro
gênio com raios alfa. De
monstrava assim a possibili
dade de transmutação da 
matéria. Em 1920 descobriu 
o próton, na série de desin
tegração do tório. Dois anos 
depois, recebeu a medalha 
de Copley da Royal Society 
(organização da qual seria 
feito presidente em 1923). 
Nesse mesmo ano, foi pre
sidente da Briftish Associa- 
tion for the Advancement of 
Science. Foi também nomea
do para a Academia de Ciên
cias da França e em 1931 
recebeu o título de primeiro 
Barão de Rutherford de Nel
son. Deixou várias obras, en
tre as quais: “Substâncias 
Radiativas e suas Radiações” 
(1912) e “Radiações de Subs
tâncias Radiativas” (1930), 
esta escrita em colaboração 
com J. Chadwick e C. Ellis.

Ruttman (Walter)

Cineasta alemão (Frankfurt, 
1887 — Berlim, 1941). Em
1922 começou a fazer fil
mes abstratos. Até 1925, fez 
a série, de curtas-metragens 
“Opus” (de I a IV). Depois 
aderiu ao gênero documen
tário, num estilo poético-so- 
cial, realizando duas obras- 
primas: “Berlim, Sinfonia de 
uma Grande Cidade” (1927) 
e “Melodia do Mundo”
(1929), que introduzia as téc
nicas do cinema sonoro e 
destacava a fraternidade en
tre os homens. As duas obras, 
nitidamente influenciadas pe
la escola de Dziga Vertov, 
marcariam os documenta- 
ristas de todo o mundo, es
pecialmente os latino-ameri
canos. Depois Ruttman fez 
dois documentários durante 
uma viagem pela Suíça e 
pela Itália. Neste país, diri

giu “Aço” (1933), obra ba
seada num argumento de Pi- 
randello. Em 1940 fez uma 
reportagem de efeito propa- 
gandístico sobre o exército 
nazista. M orreu em conse
qüência de um ferimento re
cebido em 1941, quando fil
mava um documentário na 
frente leste, sobre as primei
ras semanas da luta germa- 
no-soviética.

Rykov 
(Aleksei Ivanovitch)

Político russo (Saratov, 1881
— Moscou, 1938). Filho de 
camponeses, ingressou aos 18 
anos no POSDR (Partido 
Operário Social-Democrata 
Russo, fundado em 1898). 
Preso em 1902 por ativida
des revolucionárias, refugiou- 
se no exterior e visitou Lê- 
nin, que estava exilado em 
Genebra. Voltou à Rússia 
para fazer propaganda revo
lucionária nas áreas indus
triais; foi preso várias vezes 
por isso, mas sempre conse
guiu fugir. Em , 1905, parti
cipou em Londres do III 
Congresso do partido. Foi 
eleito para o Comitê Central 
e, regressando a seu país, 
participou da revolução de
1905. Em 1907, novamente 
em Londres, fez parte do V 
Congresso do partido. Viveu 
em Paris nos anos 1910 e 
1911, antes de voltar à Rús
sia, onde foi preso em 1913. 
Esteve exilado em Narym, na 
Sibéria, até a queda do czar, 
em fevereiro de 1917. Com 
a Revolução de Outubro des
se ano, Rykov foi nomeado 
Comissário do Povo para o 
Interior. Em 1918 tornou-se 
presidente do Conselho Su
premo da Economia e em
1923 foi eleito para o Polit- 
buro. Com a morfe de Le- 
nin, em 1924, tornou-se pre
sidente do Conselho de Co
missários do Povo, cargo que 
ocupou por seis anos. O acir
ramento da luta interna do 
partido entre Trótski e 
Stálin, levou Rykov. a tomar 
o partido deste último, como 
solução para manter a coe
são partidária.- Manteve essa 
posição mesmo quando, ao 
perder a influência, foi subs
tituído por. Molotov na presi
dência do Conselho de Co
missários do Povo, e tornou- 
se Comissário do Povo para 
■as Comunicàções. Mas em 
1937 foi demitido também 
desse posto e expulso do 
partido, já sob controle total 
de Stálin, acusado de “ati
vidades antipartidárias”. Jul
gado em 1938 com outros 
componentes da chamada 
“oposição de direita” (Buk- 
harin, Kretinski e outros), foi 
condenado à morte.


