
Vadico (Oswaldo 
Gogliano, dito)

Compositor e pianista brasi
leiro (São Paulo, SP, 1910
— Rio de Janeiro, GB, 1962). 
Iniciou-se na música por im
posição da família, pois sua 
vontade era ser médico. Em
1928, foi premiado em um 
concurso de música popular. 
Estreou profissionalmente em 
Poços de Caldas (MG) e, 
passando por Petrópolis 
(RJ), chegou, em 1930, ao 
Rio de Janeiro, onde inau
gurou o Lido. Por essa épo
ca, sua composição “Deixei 
de Ser Otário” já havia sido 
gravada e seu samba “Ba- 
bilô” fora premiado no con
curso promovido pelo “Cor
reio da Manhã”. Em 1932, 
conheceu Noel Rosa, com 
quem passou a compor em 
parceria. Da dupla surgiram 
alguns sambas muito popu
lares, entre eles “Feitio de 
Oração”, “Feitiço da Vila” 
e “Conversa de Botequim”. 
Em 1939, juntou-se à orques
tra de Romeu Silva para to
car no pavilhão brasileiro 
da Feira Mundial de Nova 
York. Em seguida, percorreu 
os Estados Unidos, acompa
nhando Carmem Miranda e
o conjunto Bando da Lua. 
Em 1945, fixou-se em Holly-, 
wood e, três anos depois, 
como pianista do conjunto 
da bailarina Katherine Du- 
nham, excursionou pela Eu
ropa e pelas Américas. Em 
1954, voltou ao Brasil e pas
sou a se dedicar ao traba
lho de orquestrador, arran- 
jador e diretor de “shows”.

Valentino (Rodolfo 
Guglielmi, dito Rudolph 

ou Rodolfo)

Ator cinematográfico ameri
cano de origem italiana (Cas- 
tellaneta di Taranto, 1895 — 
Nova York, 1926). Filho de 
um veterinário, aos quinze

anos tentou ingressar na ca
valaria, fascinado por seu 
uniforme azul. Não podendo 
realizar seu sonho por falta 
de recursos financeiros, pro
curou, também sem sucesso, 
matricular-se na Escola Na
val de Veneza. Ingressou por 
fim na Escola Técnica Agrá
ria de Gênova. Sempre des
contente com sua situação, 
viajou a Paris e, em segui
da, a Montecarlo, em busca 
de fortuna. Novamente frus
trado, dirigiu-se, em 1913, 
aos Estados Unidos, mesmo 
sem ter nenhuma noção do 
idioma inglês. Instalando-se 
em Nova York, pouco a 
pouco passou a se destacar 
nos meios da vida noturna, 
graças a seu físico e talento 
para a dança. Tornou-se 
bailarino e, formando dupla 
com Bonnie Glass e em se
guida com Jean Acker (com 
quem se casaria), passou a 
percorrer os clubes noturnos 
da Broadway. Nessa época 
adotou o pseudônimo que o 
projetaria mundialmente. Em 
1918, iniciou sua carreira de 
ator de cinema, interpretan
do papéis secundários. Des
sa época são os filmes “Out 
of Luck” (“Sem Sorte”, 
1919); “Eyes of Youth” 
(“Olhos da Juventude”, 1919) 
e “Passions Playground” 
(1920). Em 1921, obteve fi
nalmente um papel principal 
no filme “The Four Horse- 
men of the Apocalypse” 
(“Os Quatro Cavaleiros do 
Apocalipse”), que alcançou 
grande sucesso. No mesmo 
ano, graças à influência da 
milionária Natacha Rambo- 
va (que seria sua segunda es
posa), participou do filme 
“Camille” (“A Dama das 
Camélias”), no papel de Ar
mando. A partir desse traba
lho, sua posição de grande 
astro estava assegurada. Tor
nara-se um protótipo do 
apaixonado amante latino 
(“latin lover”) e a contra
partida masculina do mito 
da mulher fatal. Assumindo 
conscientemente o mito cria
do em torno de si, represen
tou sempre papéis exóticos. 
Trabalhou ainda nos filmes: 
“The Sheik” (de 1921, exibi
do no Brasil com o título de 
“Paixão de Bárbaro”); “Eu
gênia Grandet” (1921); “Bey- 
ond the Rocks” (1922); “Blo- 
od and Sand” (“Sangue e 
Areia”, 1922); “The Young 
Rajah” (“O Jovem Rajá”,
1922); “Monsieur Beucaire” 
(1924); “A Sainted Devil”
(1924); “Cobra” (1925); “The 
Eagle” (“A Águia Negra”, tí
tulo brasileiro, 1925); e “The 
Son of the Sheik” (“O Filho 
do Sheik”, 1926). Sua carrei
ra, entretanto, seria curta:

morreu aos 31 anos de idade, 
vítima de uma ulcera gástri
ca. Ao seu enterro compa
receram aproximadamente 
200 000 pessoas, numa ver
dadeira manifestação de his
teria coletiva.

Valéry (Ambroise Paul)
V. Valéry, Enciclopédia Abril 
(vol. XII)

Valle-Inclán (Ramón 
dei Valle y Pena, 
dito Ramón dei)

Escritor espanhol (Puebla 
de Arosa ou Villanueva de 
Arosa, Galiza, 1866 — San
tiago de Compostela, 1936). 
Aos vinte anos, formado em 
direito pela Universidade de 
Santiago de Compostela, via
jou ao México. Em 1891, 
abandonando a carreira de 
advogado, instalou-se em Ma
drid, onde passou a colaborar 
em diversos periódicos. De
fendia violentamente seu pon
to de vista, chegando a per
der um braço em conseqüên
cia de uma briga. Influencia
do inicialmente pela escola 
simbolista, publicou, em 1894, 
“Femininas”, um volume de 
contos. Seu primeiro sucesso 
literário surgiria em 1902, 
com o romance “Sonata de 
Otono”. Seguiram-se “Sona
ta de Estio” (1903), “Sonata 
de Primavera” (1904) e “So
nata de Inverno” (1905). 
Nesta série narrou as aven
turas donjuanescas do mar
quês de Bradomía. Segundo 
alguns críticos, trata-se, na 
verdade, de uma autobiogra
fia. Abandonou o lirismo e 
a plasticidade da linguagem, 
para cultivar um estilo rude, 
direto e popular, cuja me
lhor expressão seria a série 
de romances “Comédias Bár
baras”: “Águila de Blazón” 
(“Águia de Brasão”, 1907); 
“Romance de Lobos” (1908); 
e “Cara de Plata” (1922). In
teressado também no teatro, 
acompanhou, em 1910, como 
diretor artístico, a compa
nhia Guerrero-Mendoza em 
sua viagem à América do 
Sul. A partir de 1924, pas
sou a se manifestar contra 
a ditadura de Primo de Ri- 
vera. Em conseqüência, foi 
preso em 1929. Suas obras 
abordavam problemas polí
ticos num estilo grotesco, 
quase surrealista. Assim es
creveu “Tirano Banderas” 
(1926), sobre um ditador la
tino-americano, e a série in
completa de “El Ruedo Ibé
rico”, referente aos proble
mas sociais da Espanha do 
século XIX: “La Corte de 
los Millagres” (1927) e “Vi
va mi Dueno” (“Viva



I
meu Dono”, 1928). Por essa 
época, inspirado no teatro 
de fantoches, criou o gênero 
“esperpentos”, em que se 
misturavam a tragédia, a co
média, a ironia, a poesia e 
o grotesco, aproveitando a 
linguagem e os tipos popu
lares. Destaca-se, dessa pro
dução, a peça “Luces de 
Bohemia” (1924). Escreveu 
ainda os romances “Flor de 
Santidade” (1904), “Los Cru
zados de la Causa” (1908), 
“El Resplendor de la Ho- 
guera” (1909) e “Gerifalter 
de Antano” (1909); os con
tos “Corte de Amor” (1903) 
e “Jardín Novelesco” (1905); 
os poemas “Aromas de Le- 
yenda” (1907), “La Pipa de 
Kif” (1910) e “El Pasajero”; 
as peças teatrais “Cuentos 
de Abril” (1910) e “Voces 
de Gesta” (1912); e o ensaio 
sobre estética “La Lámpara 
Maravillosa” (1922).

Vallejo (Cesar)

Poeta peruano (Santiago de 
Chuco, 1893 — Paris, 1938). 
De origem índia, estudou 
nas Universidades de Trujil- 
lo e de San Marcos e tor
nou-se professor. Influencia
do pelo movimento moder
nista, escreveu, em 1918, 
“Heraldos Negros (“Arautos 
Negros”). Publicou em se
guida “Trilce” (1922), ade
rindo ao vanguardismo euro
peu. Em 1923, viajou à Eu
ropa, onde passaria a viver, 
alternadamente, em Paris e 
em Madrid. Por essa época 
sofreu uma crise nervosa, 
motivo pelo qual permanece
ria em silêncio durante qua
se quinze anos. Em 1931 pu
blicou o romance “Tungste- 
no”, em que, expressando 
sua adesão ao socialismo, 
narrou as condições de vida 
dos operários índios de seu 
país. Participou ativamente 
na Guerra Civil Espanhola 
contra os falangistas. Escre
veu “Espana, Aparte de Mí 
Éste Cáliz” (“Espanha, Afas
ta de Mim Este Cálice”, 
1938) e “Poemas Humanos” 
(1939), nos quais manifesta
va sua opção pela literatura 
engajada. Doente, instalou-se 
novamente em Paris, de on
de prosseguiria até a morte 
sua campanha política. Poe
ta extremamente original no 
quadro da literatura latino- 
americana, Vallejo combi
nou as concepções literárias 
vanguardistas à temática so
cial, o que fez dele um poe
ta popular, apesar de seu 
hermetismo e simbolismo. 
Escreveu também um volu
me de contos, “Mas Allá de 
la Vida y de Muerte” (“Além 
da Vida e da Morte”, 1922).

Van der Rohe (Ludwig 
Mies)

Arquiteto alemão (Aachen, 
1886 — Chicago, 1969). Ad
quiriu seus conhecimentos 
de arquitetura trabalhando 
nos escritórios do desenhis
ta Bruno Paul e do arquiteto 
Peter Beherens. Inovador, 
após a Primeira Guerra 
Mundial, passou a realizar 
projetos de edifícios e casas, 
onde os materiais emprega
dos — predominantemente o 
aço e vidro — eram realça
dos. Inaugurava assim uma 
nova concepção de espàço e 
proporção. Entre 1921 e
1925, participou do Novem- 
bergrouppe e, no período 
de 1930 a 1933, dirigiu a 
Bauhaus. Emigrando aos Es
tados Unidos em 1938, tor
nou-se chefe do departamen
to de Arquitetura do Insti
tuto de Tecnologia de Illi
nois. Em 1951, construiu 
em Chicago edifícios de 
aço e vidro que são a ex
pressão máxima de suas con
cepções arquitetônicas. Reali
zou, entre outros, o projeto 
Weissenholf (1927) e o pa
vilhão Barcelona (1929).

Van der Velde (Henry)

V. Van der Velde, Enciclo
pédia Abril (vol. XII)

Van Dyck (Antonio)

Pintor flamengo (Antuérpia, 
1599 — Londres, 1641). Aos 
onze anos de idade começou 
a estudar pintura com H. 
van Balen e, posteriormente, 
com Rubens, de quem rece
beria as primeiras influên
cias. Em 1618, já famoso, 
obteve o título de mestre. 
Dois anos depois, viajou à 
Inglaterra, instalando-se na 
corte do Rei Jaime I. Logo 
em seguida dirigiu-se à Itá
lia e visitou suas principais 
cidades; em Gênova estuda
ria as obras de Ticiano. Tor- 
nou-se muito requisitado pe
las famílias aristocráticas ita
lianas, executando, assim, 
uma série de retratos, entre 
eles “Cardeal Bentivoglio”,

“Marquesa Balbi” e “Paola 
Adorno”. Pintou também te
las com motivos religiosos, 
como “Adoração dos Ma
gos” e “Ascensão” para a 
igreja de Monte Cario. Re
gressando a Antuérpia em 
1627, foi convidado a pintar 
retratos e retábulos. Entre 
estes destacam-se “Êxtase de 
Santo Agostinho”; “A Vir
gem entre São Pedro e São 
Paulo, Apresentando o Me
nino Jesus a Santa Rosália”; 
“Crucificação”; “A Eleva
ção da Cruz”; e “O Cristo 
na Cruz”. Mandou reprodu
zir em gravura os retratos 
dessa época, formando um 
álbum conhecido como “Ico
nografia” de Van Dick. Em 
1632 retornou à Inglaterra 
e foi nomeado pintor oficial 
da córte de Carlos I, rece
bendo também o título de 
cavaleiro. Em 1640 estava 
novamente em Antuérpia, 
com o propósito de concor
rer à sucessão de Rubens, 
que morrera naquele ano. 
Frustrado nesse projeto, re
gressou em 1641 a Londres, 
onde veio a falecer. Aristo
crático, Van Dyck pouco 
herdou da tradição realista 
da escola flamenga, aproxi
mando-se mais do estilo re
quintado dos pintores italia
nos. Não obstante, é consi
derado, depois de Rubens, o 
maior pintor flamengo. Den
tre suas obras destacam-se 
ainda: “Cristo no Túmulo”; 
“O Martírio de São Pedro”; 
“A Virgem e o Menino”; 
“Vênus Pedindo a Vulcano 
Armas para Enéias”; “Car
los I”; e “Mary Ruthven”.

Van Eyck (Jan)

V. Van Eyck, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Van Gogh (Vincent)

V. Van Gogh, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Van’t Hoff (Jacobus 
Hendricus)

Químico holandês (Rotter- 
dam, 1852 — Berlim, 1911).

Vadico, Oswaldo 
Gogliano, dito —  
Van’t Hoff, Jacobus 
Hendricus



Filho de médico, interessou- 
se pelas ciências, principal
mente a química. Estudou 
na Politécnica de Delft; na 
Universidade de Leiden; nos 
laboratórios de Kekulé, em 
Bonn, de Wurtz, em Paris, 
e de Mulder, em Utrecht. 
Em 1874, obteve seu douto
ramento com a tese sobre 
a relação entre o poder ro
tatório e a assimetria dos 
compostos orgânicos. No ano 
seguinte tornou-se professor 
da escola de veterinária de 
Utrecht. Ainda em 1875 pu
blicou, em francês, “La Chi- 
mie dans 1’Espace” (“A 
Química no Espaço”), onde 
desenvolveu, a partir da teo
ria do átomo assimétrico do 
carbono, os princípios da 
estereoquímica, os quais tam
bém estavam sendo esboça
dos por Le Bei. Em 1878, 
instalou-se em Amsterdam 
como professor de química, 
mineralogia e geologia. Em 
1896, a convite da Acade
mia Prussiana de Ciência, 
passou a lecionar na Univer
sidade de Berlim, onde apre
sentaria seus “Vorlesungen 
íiber Theoritische und Physi- 
kalishe Chemie” (“Cursos 
sobre Química Teórica e Fí- 
sico-Química”). Em 1901, 
recebeu o primeiro Prêmio 
Nobel de química, por seu 
trabalho sobre dinâmica quí
mica e pressão osmótica de 
soluções. Além dos funda
mentos da estereoquímica, 
Van’t Hoff trouxe contribui
ções ao desenvolvimento da 
química: estudou a velocida
de das reações, através da 
termodinâmica. Estabeleceu 
os fundamentos da cinética 
química e um método para 
determinar a ordem das rea
ções; introduziu a noção de 
pressão osmótica, estudou as 
soluções diluídas, relacionan
do-as a gases e desenvolveu 
esse estudo em conexão com 
a teoria da dissolução eletro- 
lítica de Arrhenius.

Vargas (Getúlio)

V. Vargas, Getúlio, Enciclo
pédia Abril (vol. XII).

Varignon (Pierre de)

Físico e matemático francês 
(Caen, 1654 — Paris, 1722). 
Abandonou os estudos ecle
siásticos após a leitura de 
Descartes e de Euclides, de
dicando-se então à matemá
tica. Instalou-se em Paris 
em 1686, e, no ano seguinte, 
publicou “Projet d’une Nou
velle Mécanique” (“Projeto 
de uma Nova Mecânica”), o 
que lhe valeu a eleição à 
Academia de Ciências. Ao 
mesmo tempo nomearam-no 
para a cadeira de matemáti
ca do Colégio Mazarian. A 
partir de 1694,também lecio
nou filosofia no Collège de 
France. Esteve entre os pri
meiros a divulgar na França 
os princípios do cálculo infi
nitesimal, e foi um dos res
ponsáveis pela fundamenta
ção sistemática da mecânica 
sobre bases mais racionais. 
Escreveu “Novas Conjecturas 
sobre a Gravidade dos Cor
pos” (1690); e “Tratado do 
Movimento e da Medida das 
Águas Correntes”. Em “Nova 
Mecânica ou Estática” desen
volveu toda a estática apre
sentando, pela primeira vez, 
a lei da composição das for
ças correntes e a teoria dos 
movimentos.

Varnhagen (Francisco 
Adolfo de)

Historiador e diplomata bra
sileiro (São João de Ipane
ma, SP, 1816 — Viena, 
1878). Interrompendo os es
tudos no Real Colégio Mi
litar de Lisboa, ingressou 
como voluntário nas tropas 
de Dom Pedro IV (Dom Pe
dro I do Brasil). Após a 
guerra civil, estudou enge
nharia, formando-se em 1840. 
Regressou então ao Brasil 
onde recebeu novamente os 
direitos de cidadão brasileiro 
que havia perdido com a 
abdicação do imperador. Em 
1841, ingressou na carreira 
diplomática e, no ano se
guinte, foi nomeado auxiliar 
junto^ à legação brasileira em 
Lisboa. Em 1847, foi trans
ferido para Madrid e, poste
riormente, representou o Bra
sil no Peru, no Chile e na 
Áustria, onde morreria. De
dicou-se, desde os tempos de 
estudante, à pesquisa histó
rica, publicando, aos vinte 
anos de idade, no tomo III 
da “Coleção das Notícias 
para a História e Geografia 
das Nações Ultramarinas”, o 
ensaio “Reflexões Críticas 
sobre O Escrito do Século 
XVI”. Ligou-se também à 
revista “Panorama”, onde 
fez publicar “Crônica do 
Descobrimento do Brasil”.

Além disso, preocupado com 
os problemas políticos, ad
ministrativos e econômicos, 
escreveu “Memorial Orgâ
nico”, onde defendeu a ad
ministração baseada na nova 
divisão territorial do país 
(em departamentos), e “Uma 
Carta ao Ministro da Agri
cultura a Respeito de Vários 
Melhoramentos Introduzidos 
nos Engenhos de Açúcar nas 
Antilhas, Aplicáveis ao Bra
sil”. Escreveu vários ensaios 
sobre literatura, entre os quais 
“Épicos Brasileiros” (1843); 
“O Florilégio da Poesia Bra
sileira ou Coleção das mais 
Notáveis Composições de Poe
tas Brasileiros Falecidos, Con
tendo as Biografias de mui
tos deles, tudo Precedido de 
um Ensaio Histórico sobre 
as Letras do Brasil”; “Tro
vas e Cantares de um Códi
ce do XIV Século, ou antes, 
mui provavelmente, o Livro 
das Cantigas do Conde Bar
celos” (1849); e também o 
poema “Caramuru” (1856) 
e os dramas “Amador Bue- 
no” (1847) e “Amador Bue- 
no ou Coroa do Brasil em 
1641” (1851). Escreveu ainda, 
entre outros trabalhos: “Des
crição Geográfico-Histórica 
da Província das Ilhas de 
Cabo Verde e Guiné” (1841); 
“Notícia Histórica e Descriti
va do Mosteiro de Belém”
(1842); “História Geral do 
Brasil” (período de 1854 a 57); 
“Os Holandeses no Brasil” e 
“Cancioneirinho de Trovas 
Antigas”.

Vasconcelos (Bernardo 
Pereira de)

Político brasileiro (Ouro Pre
to, MG, 1795 — Rio de Ja
neiro, 1850). Após se 
formar em direito pela Uni
versidade de Coimbra, tor
nou-se juiz de fora em Gua- 
ratinguetá e, em seguida, de
sembargador da Relação no 
Maranhão. Em 1826, foi elei
to deputado por Minas Ge
rais e, a partir de 1838, 
ocupou uma cadeira no Se
nado. Durante todo esse pe
ríodo acumulou outros car
gos. Como ministro da Fa
zenda (1831/32), regulamen-



tou o serviço das estradas de 
ferro; entre 1837 e 1839, foi 
ministro da Justiça e, interi
namente, do Império. Nesta 
qualidade, reformou o ensino 
público e fundou o Instituto 
Histórico e Geográfico Bra
sileiro e o Colégio Pedro II 
(1837). Em 1840, novamente 
ministro do Império, viu-se 
designado para organizar um 
novo gabinete. Tentou adiar 
a proclamação da maior ida
de de Dom Pedro II, mas 
fracassou e seu gabinete foi 
deposto nove horas depois de 
formado. Como Conselheiro 
de Estado (1840), elaborou o 
Código Criminal e o Ato 
Adicional. Colaborou’ nos 
jornais “7 de Abril” e “A 
Sentinela da Monarquia”. Es
creveu: “Comentários à Lei 
dos Juizes de Paz” (1839) e 
“Carta aos Senhores Eleito
res da Província de Minas 
Gerais, Resumindo a Histó
ria de seus Trabalhos Legis
lativos em 1828” (1838).

Veblen (Thorstein Bunde)

Sociólogo e economista ame
ricano (Manitowoc, Wiscon- 
sin, 1857 — Meneo Park, 
Califórnia, 1929). Filho de 
imigrantes noruegueses, cus
tou a se adaptar à sociedade 
americana. (Até os dezessete 
anos, o norueguês era a lín
gua em que se expressava, 
embora estudasse inglês na 
escola local.) Na juventude 
presenciou uma série de re
voltas agrárias e movimentos 
reformadores. Após estudar 
no Carlenton College de 
Minnesota, ingressou, em 
1881, na Universidade Johns 
Hopkins e depois em Yale, 
onde obteve doutoramento 
(1884). Em 1891, estudou eco
nomia na Universidade de 
Cornell, transferindo-se no 
ano seguinte à Universidade 
de Chicago, onde lecionaria 
até 1906. Foi professor tam
bém nas Universidades de 
Stanford (1906/09) e Missou- 
ri (1911/18) e na New School 
for Social Research (1919/ 
26). Tornou-se conhecido a 
partir de seu primeiro livro, 
‘‘The Theory of the Leisure 
Class” (“A Teoria da Classe 
Ociosa”, 1899), no qual ana
lisou o “consumo ostentató- 
rio” como o símbolo de 
“status” das classes altas. Ao 
mesmo tempo definiu os con- 
ceitos-chave de sua teoria 
sociológica, uma singular 
confluência do evolucionismo 
social e do anarquismo utó
pico, influenciado pelas idéias 
do economista liberal John 
Bates Clark, pelo filósofo 
pragmatista Charles S. Peir- 
ce e pelo sociólogo evolucio- 
nista William Graham Sum-

ner. Desenvolveu a noção de 
determinismo social, em face 
do qual o indivíduo é impo
tente, negando, porém, as 
idéias de luta pela sobrevi
vência e a lei do mais forte. 
Seu anarquismo utópico, cer
tamente ligado a suas origens 
agrárias, baseava-se na no
ção de “estado selvagem” — 
caracterizado pela ausência 
de classes, Estado e guerras 
—, resultante da abstração 
regressiva e hipotética com 
o auxílio da antropologia e 
da teoria evolucionista. As
sim, da mesma maneira que 
Rousseau, Veblen atribuiu 
bondade natural (ou instin
tiva) aos homens, os quais 
seriam corrompidos pelas 
instituições sociais. Além dis
so, elaborou noções com cer
ta correspondência no mar
xismo: enfatizou a estrutura 
econômica na análise da so
ciedade, deduziu a inerência 
da crise de superprodução no 
capitalismo e concebeu a di
visão da sociedade em duas 
classes distintas e antagôni
cas (industrial's e comercian
tes). Para ele, existe um 
grande conflito entre a in
dústria (a produção) e os ne
gócios (“business”). Os va
lores comerciais tenderiam a 
estender-se, atingindo até os 
sistemas educacionais. Defen
dendo a necessidade de um 
predomínio da racionalidade 
da produção sobre os aspec
tos comerciais do capitalis
mo, prenunciou a tecnocra
cia. Essas críticas à socieda
de (principalmente a ameri
cana) fizeram com que fosse 
marginalizado pelos meios 
acadêmicos e intelectuais. As
sim, encontrou uma série de 
obstáculos para lecionar e foi 
objeto de violentas críticas 
por parte dos sociólogos 
americanos. Morreria pobre 
e em total obscuridade, em
bora em 1888 houvesse se 
casado com a filha de um 
magnata das ferrovias ameri
canas (divorciou-se em 1911). 
Escreveu, entre outros traba
lhos, “The Theory of Busi
ness Enterprise” (“A Teoria 
da Empresa”, (1904); “The 
Instinct of the Workamans- 
hip and the State of the In
dustrial Arts” (“O Instinto 
do Trabalho e o Estado das 
Artes Industriais”, 1914); 
“Imperial Germany and the 
Industrial Revolution” (“A 
Alemanha Imperial e a Re
volução Industrial”, 1915); 
“The Higher Learning in 
America” (“O Ensino Supe
rior na América”, 1918), 
“The Engineers and the Pri
ce System” (“Os Engenheiros 
e o Sistema de Preços”, 
1919), “Absenttee Ownership 
and Business Enterprise in

Recent Time” (“Propriedade 
Absenteísta e Empresa nos 
Tempos Atuais”, 1923).

Veiga e Barros (Evaristo 
Ferreira da)

Político e jornalista brasilei
ro (Rio de Janeiro, 1799
— id., 1837). Filho de um 
mestre-escola, estudou com o 
pai até os doze anos e, em 
seguida, no Seminário São 
José. Concluídos os estudos, 
passou a trabalhar na livra
ria que seu pai montara, 
ponto de encontro de polí
ticos e literatos. Em 1823, 
abriu sua própria livraria e 
quatro anos depois fundou o 
jornal “A Aurora Fluminen
se”, de tendência oposicio
nista, cujo redator de maior 
prestígio seria Torres Ho
mem. Alcançando grande po
pularidade através de seus 
artigos, Evaristo da Veiga in
gressou na carreira política, 
elegendo-se, em 1830, depu
tado por Minas Gerais. Foi 
três vezes reeleito. Em 1831, 
durante o período de crise 
que se seguiu à abdicação de 
Dom Pedro I, lutou energi
camente contra os movimen
tos separatistas e teve muita 
influência na formação da 
Regência Provisória. Politica
mente independente, criou 
várias inimizades e, em 1832, 
sofreu um atentado — atri
buído a Martim Francisco — 
sendo ferido no rosto. Em
1835, retirou-se da vida polí
tica e fechou seu jornal. Ins
talando-se em Minas Gerais, 
dedicou-se à literatura. No 
entanto, preocupado com o 
desenrolar dos acontecimen
tos políticos, regressou em 
1837 ao Rio de Janeiro, on
de, após conferenciar com o 
regente Feijó, veio a falecer. 
Escreveu poesias desde a in
fância, sendo autor dos ver
sos do “Hino Constituciona- 
lista Brasiliense” (1822), pos
teriormente conhecido como 
“Hino da Independência”. 
Escreveu mais oito hinos pa
trióticos. Um dos primeiros 
adeptos do Romantismo no 
Brasil, publicou “Ode à Gré
cia”, na “Miscelânea Poéti
ca”. Foi membro do Instituto 
Histórico da França e da Ar
cádia Romana, e fundou a 
Sociedade Defensora da Li
berdade e da Independência 
Nacional. Rui Barbosa esco
lheria o nome de Veiga e 
Barros para patrono da ca
deira que ocupou na Acade
mia Brasileira de Letras.

Velázquez (Diego 
Rodríguez de Silva)

V. Velázquez, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Vargas, Getúlio —  
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Vercingetórix

Militar e estadista gaulês 
(Região Arverna, c. 72 a.C.
— Roma, 45 a.C.). Durante 
as agitações da Gália contra 
a dominação romana (53 
a.C.), Vercingetórix passou a 
liderar os arvernos e, no ano 
seguinte, tornou-se chefe su
premo dos povos gauleses e 
invadiu o domínio dos bitu- 
rigos. O avanço das forças 
romanas obrigou-o a con
centrar seu exército em de
terminadas regiões estratégi
cas. Incendiou e devastou 
todo o país, a fim de cortar 
os meios de abastecimento 
dos romanos. A cidade de 
Avaricum, porém, foi pou
pada. César logo a conquis
tou, massacrando seus habi
tantes, e, em seguida, cercou 
Gergóvia, capital da Arverna, 
onde foi violentamente re
chaçado pelas forças gaule
sas. Após o rompimento do 
cerco, Vercingetórix lutou 
contra os romanos nas pro
ximidades de Dijon. Derro
tado, refugiou-se na Alésia, 
que seria completamente iso
lada. Todas as tentativas de 
salvar o líder gaulês fracas
saram e ele, por fim, en
tregou-se. Conduzido a Ro
ma, foi exibido e executado.
Verdi (Giuseppe Fortunino 

Francesco)

V. Verdi, Enciclopédia Abril 
(vol. XII)

Verga (Giovanni)

Escritor italiano (Catânia, 
Sicília, 1840 — id., 1922). 
Influenciado por seu tutor, 
Antonio Abate, que partici
para ativamente da revolu
ção de 1848 e que publicara 
um romance e uma poesia 
de fundo patriótico e liberal, 
o jovem Giovanni escreveu o 
romance “Amore e Patria” 
(“Amor e Pátria”). Após se 
formar na Faculdade de Di
reito da Catânia, passou a 
se dedicar às atividades jor
nalísticas, fundando o sema
nário liberal “Roma degli 
Italiani”, a revista literária 
“Italia Contemporanea” e 
“L’Independente”. Desenvol

veu assim a propaganda da 
unidade italiana, ao mesmo 
tempo que escrevia roman
ces de inspiração patriótica: 
“I Carbonari delia Montag- 
na” (“Os Carbonários da 
Montanha”) e “Sulle Lagu- 
ne” (“Nas Lagoas”, 1863). 
Em 1865, instalou-se em Flo
rença, centro político e cul
tural da época, cujos meios 
intelectuais passou a 'fre
qüentar. No mesmo ano pu
blicou “Storia di una Pecca- 
trice” (“História de uma Pe
cadora”), inaugurando sua 
fase de romances mundanos. 
Seguiram-se, no gênero, as 
obras “Storia di una Capi- 
nera” (1869); “Eva” (1869), 
“Tigre Reale” e “Eros”, en
tre outros. Em 1872, trans
feriu-se para Milão, onde co
meçou a preparar as obras 
de sua fase definitiva, cuja 
primeira manifestação seria 
“Nedda”, seguida por “Vita 
dei Campi” (“Vida dos Cam
pos”, 1880) e “I Malavoglia”
(1881). Essas obras marca
ram a volta de Verga aos te
mas sociais, sem, contudo, 
a grandiloqüência romântica 
da primeira fase. Narrou, as
sim — num estilo que de
nominou “verismo”, próxi
mo ao Naturalismo francês 
—, a vida e a miséria dos 
camponeses sicilianos. Es
creveu ainda: “Per la Via” 
(“Pelo Caminho”, 1883); 
“Novelle Rusticane” (“Con
tos Rurais”, 1883); “Vaga- 
bondaggio (“Vagabundagem”, 
1887); “Maestro Don Gerual- 
do” (1889); “I Ricordi dei 
Capitano D’Arce” (“Memó
rias do Capitão D’Arce”, 
1891); e vários outros. Seu 
conto “Cavalleria Rusticana” 
(“Cavalaria Rusticana”), que 
faz parte de “Vita dei Cam
pi”, tornou-se imensamente 
popular, através da versão 
operística de Mascagni.

Vergueiro (Nicolau
Pereira de Campos)

Político português naturali
zado brasileiro (Bragança, 
1778 — Rio de Janeiro, 
1859). Após concluir estudos 
de direito em Coimbra, trans
feriu-se para São Paulo, no 
Brasil, onde exerceu a ativi
dade de advogado. Logo de
pois dedicou-se à agricultu
ra. Em 1821, tomou parte no 
governo provisório da pro
víncia de São Paulo e, em
1822, aderiu à causa da in
dependência, que defendeu 
em Lisboa, na qualidade de 
deputado à Corte Constituin
te. Após a emancipação, 
foi eleito deputado à Cons
tituinte de 1823, sendo pre
so com a dissolução desta. 
Em 1826, eleito deputado 
por São Paulo e Minas Ge

rais a primeira legislatura 
brasileira liderou a bancada 
liberal. Em 1828, elegeu-se 
senador por Minas Gerais e, 
nessa qualidade, desempe
nhou importante papel no 
movimento oposicionista que 
culminaria com a abdicação 
de Dom Pedro I (7 de abril 
de 1831). Foi então nomea
do pela Assembléia para 
compor a Regência Trina 
Provisória. Em 1832, incum- 
biu-se da formação do Mi
nistério, reservando para si 
as pastas do Império e da 
razenda. Foi um dos princi
pais^ promotores da procla
mação da maioridade de 
Dom Pedro II. Em 1842, li
derou, ao lado de Feijó o 
movimento liberal de S. Pau
lo, o que novamente o leva- 
na a prisão. Ocupou ainda 
a pasta da Justiça em 1847.

v^ a. abandonou 
a política e dedicou-se a sua 
razenda.

Veríssimo (Érico)

V. Veríssimo, Érico, Enciclo
pédia Abril (vol. XII)

Veríssimo Dias de 
Matos (José)

Escritor brasileiro (Óbidos 
PA, 1857 — Rio de Janei
ro, 1916). Aos doze anos 
viajou sozinho ao Rio de 
Janeiro, a fim de estudar en
genharia. Após os cursos pre
paratórios ingressou na Es
cola Politécnica, que aban
donaria por motivos de saú
de. Regressou ao Pará, onde, 
em 1877, passou a colabo
rar nos jornais “Liberal do 
Pará” e “Diário do Grão- 
Pará , ao mesmo tempo que 
publicava “Quadros Paraen
ses . Em 1878, publicou “Pri- 
meiras Páginas” e “Viagens no 
Sertão”; apresentando estudos 
etnográficos e antropológi
cos. Em 1879, fundou a “Ga
zeta do Norte”, onde publi
cou os artigos que seriam 
posteriormente reunidos em 
4 Estudos Brasileiros” (1889). 
Em 1880,participou do Con
gresso Literário Internacional 
em Lisboa, no qual apresen
tou um trabalho sobre a li
teratura brasileira. Em 1889, 
fez parte do 10.° Congresso 
de Antropologia e Arqueo
logia Pré-Histórica, em Pa
ris, durante o qual lançou o 
ensaio “O Homem de Mara
jó e Antiga Civilização Ama
zônica”. De volta ao Pará, 
foi nomeado diretor da Ins
trução Pública e escreveu “A 
Educação Nacional” (1890) 
e “A Instrução Pública no 
Estado do Pará” (1891). 
Transferindo-se ao Rio de 
Janeiro em 1891, foi nomea
do diretor do Colégio Pedro



II, cargo que abandonaria 
em 1897. Em 1895, recriou a 
‘•Revista Brasileira”, que 
contaria com a participação 
dos intelectuais mais desta
cados da época. Colaborou 
ainda em numerosos periódi
cos. Foi diretor da Escola 
Normal do Rio de Janeiro 
c co-fundador da Academia 
Brasileira de Letras (cuja 
idéia surgira na “Revista 
Brasileira”). Pertenceu ao 
Instituto Histórico e Geo
gráfico do Brasil c a outras 
instituições científicas e lite
rárias nacionais e estrangei
ras. Como crítico, negou, ao 
contrário de seu contempo
râneo Sílvio Romero, a de
terminação histórico-social da 
obra literária, reconhecendo- 
lhe autonomia própria. Es
creveu ainda: “Carlos Gomesw
(1882); “Cenas da Vida Ama
zônica” (1886); “A Ama
zônia, Aspectos Econômicos” 
(1892); “A Pesca na Amazô
nia” (1895); “O século XIX” 
(1899); “A Instrução Pública 
e a Imprensa” (1900); “Es
tudos de Literatura Brasilei
ra” (seis volumes, 1901/07), 
onde expôs suas idéias so
bre a origem e o desenvol
vimento da literatura brasi
leira; “Homens e Coisas Es
trangeiras” (3 volumes, 1910); 
“Que é Literatura?” (1907); 
“História da Literatura Bra
sileira” (1916); e “História 
Geral da Civilização” (1916).

Verlaine (Paul Marie)

Poeta francês (Metz, 1844
— Paris, 1896). Filho de um 
militar napoleônico, estudou 
no Lycée Bonaparte e na Fa
culdade de Direito. Nessa 
época escrevia poesias para 
os periódicos “La Revue du 
Progrès”, “Hanneton” e “L’ 
Art”. Freqüentava círculos 
literários, principalmente o 
grupo parnasiano de Men- 
dés, Prudhomme e Coppée, 
colaborando no “Parnasse 
Contemporain”. Em 1866, 
publicou “Poèmes Satur
niens” (“Poemas Saturnia- 
nos”), seu primeiro volume 
de poesias, recebido com 
entusiasmo por escritores 
já consagrados. Seguiram-se

“Fêtes Galantes” (“Festas 
Galantes”, 1869) e “La Bon- 
ne Chanson” (“A Boa Can
ção”, 1870), nos quais de- 
monstrou seu afastamento 
progressivo do movimento 
parnasiano. Em 1871, foi 
obrigado a sair da França 
por ter auxiliado alguns 
amigos comprometidos com 
a Comuna de Paris. Por essa 
época, conheceu o jovem 
poeta Arthur Rimbaud, com 
quem passou a viver. Viaja
ram juntos pela Bélgica, ins
talando-se depois em Lon
dres. Novamente na Bélgica, 
rompeu com o amigo, ferin
do-o a tiros de revólver. Con
denado, permaneceu preso 
de 1873 a 1875; na cadeia, 
converteu-se ao catolicismo. 
Abandonado por amigos, que 
recusavam suas poesias, pas
sou a lecionar. Seu novo li
vro, “Sagesse” (“Sabedoria”), 
contendo poemas religiosos, 
só seria publicado em 1881, 
mas sem sucesso. Pouco a 
pouco, porém, veio o reco
nhecimento: sua obra “Art 
Poétique” (“Arte Poética”), 
precursora do Simbolismo, 
foi publicada em “Paris Mo- 
derne” e, em seguida, apa
receram os volumes “Amour” 
(“Amor”, 1888) e “Parallè- 
lement” (“Paralelamente”, 
1889). Verlaine passou a 
ser freqüentemente convida
do para pronunciar confe
rências. Morreria no apogeu 
da carreira, mas pobre e 
doente. Ao lado de Mallar- 
mé e Rimbaud, é um dos 
grandes “poetas malditos” e 
aa “decadência”. Sua poesia 
inaugurou um novo estilo, 
que seria íevado às últimas 
conseqüências pelos simbo- 
listas. Escreveu também “Ro
mances sans Paroles” (“Ro
mances sem Palavras”, 1874); 
“Jadis et Naguére” (“Ou- 
trora e Recentemente”, 
1884); “Les Poètes Maudits” 
(Os Poetas Malditos”, 1884); 
“Bonheur” (“Felicidade”,
1891); “Confessions” (“Con
fissões”, 1895); etc.

Vermeer (Jan van Delft)

V. Vermeer, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Verne (Jules)

Escritor francês (Nantes, 
1828 — Amiens, 1905). Ins
talando-se em Paris (1848) a 
fim de estudar direito, pas
sou a escrever para o tea
tro. Incentivado e patroci
nado por Alexandre Dumas, 
escreveu “Les Pailles Rom- 
pues” (“Palhas Quebradas”), 
levada à cena em 1850. 
Quando trabalhou como se
cretário do Théâtre Lyrique, 
escreveu a opereta “Colin-

Maillard”, apresentada em 
1853 com grande sucesso. 
Por essa época, interessou-se 
pelas novas conquistas cien
tíficas e pelas viagens a ter- 
ras desconhecidas: passou a 
estudar geografia, matemáti
ca e física, alimentando a 
intenção de escrever “roman
ces de ciência”. A partir de 
1857, empregou-se na bolsa 
de valores, mas sem deixar 
a literatura. Em 1863, con
cluiu “Cinq Semaines en 
Ballon” (“Cinco Semanas em 
Balão”). O editor Hetzel, en
tusiasmado, firmou um cqn- 
trato segundo o qual Verne 
se comprometia a escrever 
dez volumes por ano. Assim, 
sucedeu-se uma enorme sé
rie de obras, narrando ima
ginosas, porém verossímeis 
aventuras e viagens: “Aven
tures du Capitaine Hatteras” 
(“Avénturas do Capitão Hat
teras”, 1864); “Voyage au 
Centre de la Terre” (“Via
gem ao Centro da Terra”,
1864); “De la Terre à la Lu- 
ne” (“Da Terra à Lua”,
1865); “Les Enfants du Ca
pitaine Grant” (“Os Filhos 
do Capitão Grant”, 1867/68); 
“Autour de la Lune” (“Ao 
Redor da Lua”, 1870); 
“Vingt Mille Lieues sous les 
Mers” (“Vinte Mil Léguas 
Submarinas”, 1870); “Le 
Tour du Monde en Quatre- 
Vingts Jours” (“A Volta ao 
Mundo em Oitentá Dias”, 
1873); e muitos outros. Com
binando a imaginação a ri
gorosos cálculos matemáti
cos e projeções do desenvol
vimento tecnológico, Jules 
Verne “profetizou” o surgi
mento de submarinos, fogue
tes, aviões e aparelhos de 
comunicação.

Veronese (Paolo Gagliari, 
dito Paolo)

Pintor italiano (Verona, 1528
— Veneza, 1588). Filho de 
um pedreiro, seguiu inicial
mente o ofício do pai. Inte
ressando-se, porém, pela pin
tura, aos catorze anos de 
idade tornou-se aprendiz de 
seu tio, Antonio Badile. In
fluenciado por maneiristas, 
executou “Fé” (1551), tra
balhos decorativos para a 
Villa Soranzo, e “Tentação 
de Santo Antônio” (1553), 
para a Catedral de Mântua. 
Em 1555, dirigiu-se a Veneza 
a fim de pintar, no palácio 
ducal, “Juno Espalhando Seus 
Dons sobre Veneza”. Insta
lou-se definitivamente na ci
dade, onde, já famoso, execu
tou sucessivamente trabalhos 
para palácios, igrejas e “vil- 
las”: “História de Ester” e 
“Vida de São Sebastião”, rea
lizados em 1555/56 para a 
Igreja de São Sebastião; de-

Vercingetórix —  
Veronese, Paolo 
Gagliari, dito Paolo



corações para a biblioteca 
de Veneza (1556); “Madona 
da Família Cuccina”; “Bo
das de Caná” (1563); “Fes
ta de Santo Gregório” 
(1572); e “Festa na Casa de 
Levi” (1573). Este último foi 
acusado de profano; e o pin
tor, processado pela Inquisi
ção, foi obrigado a corrigir 
certos pormenores. Conside
rado genuíno representante 
da fase máxima do Renas
cimento veneziano, Veronese 
executou ainda': “Triunfo de 
Veneza” (1578), para o palá
cio ducal; “Alegoria do Ve
rão e do Outono”, para a 
Villa Barbaro, em Maser; 
além de “A Sagrada Famí
lia”; “São Mena”; “A Visão 
da Cruz”; e “Visão de San
ta Helena”.

Vertov (Denis 
Arkadievitch Kaufman, 

dito Dziga)

Cineasta russo de origem po
lonesa (Byalistok, 1896 — 
Moscou, 1954). Filho de um 
bibliotecário, dedicou-se às 
artes, desde a literatura até 
a música. Em 1916, montou 
um laboratório de música, 
onde realizou uma série de 
experiências sonoras. Em 
1917, após a Revolução, te
ve seu primeiro contato com 
o cinema, participando do 
Comitê Cinematográfico de 
Moscou, no qual trabalhou 
como secretário da seção de 
noticiário. Depois dedicou- 
Se ao gênero documentário. 
Em 1918/19, montou 49 edi
ções do “Kinonedelia”, pri
meiro noticiário cinemato
gráfico soviético, às quais 
se seguiram vários documen
tários de longa-metragem so
bre a guerra civil, entre eles, 
“Gudutcina Revolutii” (“Ani
versário da Revolução”,
1919); “Boipod Caricynom” 
(“Os Combates ante Sarit- 
syn”, (1920); e “Istoria Graj- 
danskoi Voiny” (“História da 
Guerra Civil”, 1922). Preo
cupado também com os as
pectos teóricos do cinema, 
lançou, em 1922, o manifes
to “Kinoki”, defendendo a 
câmara como melhor meio 
de registrar a realidade. Pon
do em prática suas concep
ções, realizou a série “Kino- 
Pravda” (“Cinema-Verdade”, 
1922/25), documentários em 
que introduziu numerosas ino
vações técnicas: títulos dese
nhados, trucagens, desenhos 
animados, etc. Em seguida 
tentou realizar a serie “Kino- 
Glaz” (“Cinema-Olho”), pro- 
pondo-se a reproduzir e in
terpretar a realidade coti
diana. Da série, que deveria 
conter seis partes, só reali
zou a primeira (1924). Em 
1926, foram apresentados

dois filmes que marcariam a 
escola documentária russa: 
“Ciaggai, Soviet” (Avante, 
Soviete”), sobre as realiza
ções industriais e sociais do 
regime, e “Ciestaia Ciast 
Mirva” (“A Sexta Parte do 
Mundo”), exaltação à pátria, 
inspirada em poemas de 
Whitman e Maiakóvski. Não 
obstante sua’ grande influên
cia sobre o mundo cinemato
gráfico, Vertov foi, por es
sa época, demitido da Sov- 
kino, entidade oficial do ci
nema, por causa de suas 
constantes experiências “pou
co aproveitáveis”. Assim, ins
talou-se na Ucrânia, onde se 
uniu à equipe de Vukku e 
com esta passou a se exercitar 
no que denominou “lingua
gem cinematográfica por ex
celência”, realizando “Odin- 
nadstii” (“O Décimo Primei
ro Ano”, 1928) e “Cielovieks 
Kinoapparatom” (“O Ho
mem da Câmara”, 1929). Ao 
mesmo tempo aderiu ao ci
nema sonoro, do qual ten
tou extrair melhor desempe
nho. Assim surgiu “Sinfonia 
Donbassa — Entuziazm” 
(“Sinfonia de Donbass — 
Entusiasmo”, 1930). Em 1934 > 
realizou “Tri Pesni o Lenin” 
(“Três Cantos a Lênin”), 
considerada sua melhor obra, 
onde introduziu a entrevista 
filmada, rêcurso posterior
mente imitado pelos euro
peus. Durante a Segunda 
Guerra Mundial, montou 
uma série de reportagens e 
preparou um longa-metra
gem, “Tebe, Front”, que fi
caria inacabado. Mais tarde 
ligou-se ao Estúdio Central 
de Documentários, realizan
do, até a morte a série “No- 
vosti Dnia” (“Notícias do 
Dia”, 1944/54).

Vesálio (André)

Anatomista belga (Bruxelas, 
1514 — Ilha de Zante, 
Grécia, 1564). Seguindo o 
exemplo de vários ascenden
tes, estudou medicina nas 
Universidades de Bruxelas, 
Montpellier e Paris (nesta 
teve por mestres os grandes 
anatomistas Guidi, Dubois e

Andernach). Os preconcei
tos da época obrigavam-no 
a roubar cadáveres dos ce
mitérios à noite, o que lhe 
permitiu acumular conheci
mentos superiores aos de seus 
contemporâneos. Depois de 
ter sido cirurgião do exérci
to do Imperador Carlos V, 
obteve o título de doutor, 
em 1537. Dois anos mais 
tarde, assumiu a cátedra de 
anatomia na Universidade de 
Pádua, que manteve por se
te anos. Em 1543, foi no
meado médico da família im
perial de Carlos V e conti
nuou no cargo com Filipe
II. Empreendeu uma viagem 
a Jerusalém, depois de ter 
tido dificuldades com a In
quisição (consta que, sob a 
acusação de dissecar um ho
mem vivo, teria sido conde
nado à morte, conseguindo, 
porém, que a pena fosse co
mutada para uma peregrina
ção). Morreu num naufrágio 
ocorrido quando regressava. 
Seus escritos levantaram vio
lentas polêmicas, pois des
truíram muitos mitos “cien
tíficos” da época. É conside
rado o restaurador da ana
tomia, à qual conferiu bases 
mais científicas. Sua obra 
mestra é “De Humani Cor
poris Fabrica” (“Sobre a Or
ganização do ‘Corpo Huma
no”), publicada em 1543, que 
conseguiu enorme e imediata 
repercussão — foi reeditada, 
citada, traduzida e até mes
mo plagiada.

Vespasiano (Tito Flávio)

Imperador romano (Sabina,
9 d.C. — Roma, 79). Seu pai 
pertencia à Ordem Eqüestre 
e era publicano. Vespasiano 
destacou-se desde cedo por 
sua inteligência, realizando 
uma rápida e brilhante car
reira militar. Foi questor nas 
províncias de Creta e Cire- 
naica, edil aos 29 anos e, 
pouco mais tarde, pretor. 
Depois de desempenhar im
portante papel na conquista 
da Bretanha, foi nomeado 
cônsul pelo Imperador Cláu
dio. Entre 62 e 65, exerceu 
o cargo de procônsul da 
África. Nessa época, quase 
o condenaram à morte, por



ter dormido no teatro, quan
do Nero cantava. Em 66, já 
tinha recuperado o prestígio 
e o próprio Nero nomeou-o 
general-chefe das tropas ro
manas na Síria e na Judéia. 
Realizou notável campanha, 
submetendo todo o país is
raelita, no verão de 69. No 
mesmo ano, o Império en
trou em grave crise política: 
Nero foi expulso de Roma, 
praticou o suicídio e os pre- 
torianos assassinaram seu 
sucessor, Galba. Sucederam- 
se rapidamente no trono Oto, 
que foi imperador por três 
meses e também se matou; 
e Vitélio, seu rival. Mas as 
legiões romanas no Egito 
proclamaram Vespasiano im
perador, ato imitado por suas 
próprias legiões. Depois de 
uma violenta guerra civil, ele 
foi reconhecido pelo Senado 
e, em princípios de 70, en
trou solenemente na capital. 
Homem simples e de costu
mes austeros, empenhou-se 
em reparar os estragos pro
vocados pela guerra civil: re
construiu o Capitólio, as 
ruas e aquedutos destruídos, 
e iniciou a edificação do Co
liseu. Introduziu no Senado 
representantes das províncias 
e administrou os negócios 
públicos com extremo rigor. 
Conseguiu pacificar regiões 
críticas como a dos batavos 
e a Judéia. Contudo, teve 
muitos inimigos, principal
mente entre os filósofos. 
Contrariando sua personali
dade, chegou a expulsar vá
rios adversários, e forçar um 
deles, Prisco, ao suicídío. Ca
sado com Flávia Domitila, 
teve dois filhos que também 
reinaram: Tito e Domiciàno.

Vespúcio (Amerigo 
Vespucci, aportuguesado 

para Américo)

Navegador e comerciante ita
liano (Florença, 1454 — Se- 
vilha, 1512). Filho de famí
lia nobre mas não rica, foi 
educado por um tio religio
so que lhe transmitiu cultu
ra humanística. Relata-se que 
foi para a Espanha em fins 
de 1491, passando antes por 
Lisboa de onde seguiu para

Sevilha, a negócios. Ao mes
mo tempo, dedicou-se ao es
tudo de geografia, astrono
mia e cosmografia. Embora 
também se situe sua primei
ra viagem transatlântica em 
1497, considera-se mais prq- 
vável que ela date de 1499: 
partiu de Cádiz (Espanha) 
sob o comando de Alonso de 
Ojeda, e alcançou a região 
das atuais Guianas, onde 
identificou portos, ilhas e 
costas. Depois de atingir 
também Trinidad, Hispanio- 
la (São Domingos) e Lucayas 
(Bahamas), retornou à Euro
pa, ancorando em Cádiz em 
meados de 1500. Em maio de 
1501, agora sob patrocínio 
português, saiu de Lisboa 
sua segunda expedição, que 
atingiu as costas do Brasil: 
contornando o cabo São 
Agostinho, descobriu a baía 
do Rio de Janeiro e prova
velmente atingiu o rio da 
Prata. Em julho de 1502, 
seus navios ancoraram em 
Lisboa. Essa segunda viagem 
é de grande importância his
tórica: nela se confirmava 
que não se chegara à Ásia, 
mas se descobrira um Novo 
Mundo. Em 1505, Vespúcio 
voltou a servir à Espanha e 
em 1508 o rei nomeou-o pi- 
lOto-mor, cargo no qual per
maneceu até a morte. Os re
latos de suas viagens foram 
traduzidos para muitos idio
mas e lhe deram celebridade. 
Em sua homenagem, o hu
manista e cartógrafo alemão 
Martin Waldseemüller pro
pôs em 1507 que o novo con
tinente recebesse o nome de 
“América”. Uma carta náu
tica de 1520 já adotava essa 
denominação.

Viana (Francisco José 
de Oliveira)

Historiador e sociólogo bra
sileiro (Saquarema, RJ, 1883
— Niterói, RJ, 1951). Ba
charelou-se na Faculdade de 
Direito do Rio de Janeiro, 
onde mais tarde foi profes
sor. Ocupou ainda os postos 
de consultor jurídico do Mi
nistério do Trabalho, minis
tro do Tribunal de Contas, 
membro do Instituto Histó
rico e Geográfico Brasileiro 
e da Academia Brasileira de 
Letras. Sua obra, freqüente
mente citada por historiado
res e sociólogos, é muito 
controvertida e caracteriza-se 
pelas posições conservadoras 
que sempre o orientaram. 
Desde “Populações Meridio
nais do Brasil” (1920) até 
“Instituições Políticas Brasi
leiras” (1949), criou uma no
va fase nos estudos brasilei
ros, marcada pelo rigor e ho
nestidade de suas exposições. 
Publicou ainda “A Evolução

do Povo Brasileiro” (1923); 
“O Ocaso do Império”
(1925); “Introdução à Histó
ria Social da Economia Pré- 
Capitalista no Brásil” (1925); 
“O Idealismo da Constitui
ção” (1927); “Problemas de 
Política Objetiva” (1930); 
“Pequenos Estudos de Psi
cologia Social” (1931); “Ra
ça e Assimilação” (1932); 
“Formação Étnica do Brasil 
Coloniai” (1932) e “Direito 
Corporativo” (1938).

Viana (Oduvaldo)
Teatrólogo, cineasta, radia
lista e jornalista brasileiro 
(São Paulo, SP, 1892 — id., 
1972). Seguiu inicialmente a 
carreira jornalística. Passou 
a interessar-se por teatro por 
volta de 1915, qúando Cris- 
tiano de Sousa iniciava uma 
campanha em defesa dos 
autores e atores nacionais. 
Engajado nesse movimento, 
Oduvaldo Viana ligou-se a 
Viriato Correia e Nicolino 
Viggiani para organizar uma 
temporada de peças nacio
nais que seriam apresentadas 
entre maio e dezembro de 
1921 no Teatro Trianon, do 
Rio de Janeiro. Um elenco 
encabeçado por Abgail Maia 
inaugurou as apresentações 
com a peça “Nossos Pa
pás”, de Ribeiro de Couto. 
Seguiram-se encenações de 
obras de Armando Gonzaga, 
Raul Pederneiras, Aadie Fa
ria Rosa, Miguel Santos, Jo
sé de Alencar e do próprio 
Oduvaldo Viana (“A Vida 
É um Sonho” e “Manhãs de 
Sol”). Entre 1935 e 1940, di
rigiu a Escola Dramática do 
Rio de Janeiro e na mesma 
época passou a fazer filmes: 
o primeiro, “Bonequinha de 
Seda”, foi realizado em 1935; 
o segundo, “Alegria”, ficou 
inacabado. Em 1938, dirigiu, 
na Argentina, a versão cine
matográfica de sua peça “O 
Homem que Nasceu Duas 
Vezes” (“El Hombre que Na- 
ció Dos Veces”). Foi um dos 
fundadores da Rádio Pana- 
mericana de São Paulo e di
rigiu várias outras emissoras 
de rádio e televisão. Lançou 
radionovela na Rádio São 
Paulo (1941) e continuou es
se gênero na Rádio Difuso
ra (também da capital pau
lista), escrevendo e dirigin
do, durante nove anos, mais 
de cem obras, com aproxi
madamente 20 000 capítu
los. Dentre as numerosas pe
ças teatrais que escreveu, 
destacam-se ainda “Vendedor 
de Ilusões” (1930), “Amor” 
(1933) e “Feitiço” (1938). A 
maioria de suas peças teatrais 
foi reunida em dois livros: 
“Teatro I” (1934) e “Teatro 
II” (1937).

Vertov, Denis 
Arkadievitch 
Kaufman, dito 
Dziga —
Viana, Oduvaldo



Vicente (Gil)

Poeta lírico^ e dramaturgo 
português (Lisboa?, c. 1465
— Évora?, c. 1536). Segun
do alguns biógrafos, perten
cia a^uma família ilustre da 
corte de Dom João II. Estu
dou na Universidade de Lis
boa e depois dedicou-se in
teiramente à arte dramática. 
Seu primeiro ensaio, o “Mo
nólogo dei Vaquero”, feste
java o nascimento (1502) do 
príncipe que reinaria com o 
nome de João III. Escreveu 
46 peças, das quais apenas 
sete eram em português: as 
demais eram em castelhano 
ou numa mistura das duas 
línguas, pois foram compos
tas para o entretenimento da 
Rainha Maria, que provinha 
de Castela. Em seus autos 
intercalavam-se composições 
musicais, que o tornaram 
um dos precursores da zar- 
zuela. As idéias que defendia 
causaram-lhe muitas inimiza
des, especialmente no clero, 
que o acusava de plágio. Em 
certa ocasião, para defender- 
se, pediu que lhe propuses
sem um tema original e com
pôs o valorizado “Auto da 
Mofina Mendes”. Um dos 
maiores poetas do seu país 
depois de Camões, Gil Vi
cente criou um novo gênero 
literário: o auto. Sua obra, 
de caráter popular e nacio
nal, é impregnada de humo
rismo e considerada a base 
do drama nacional portu
guês. A s . encenações dão 
ampla margem ao improviso, 
pois a estrutura do roteiro 
se mantém aberta a altera
ções e a ausência de cená
rios atribui relevante papel 
à mímica. A primeira compi
lação de suas obras, feita 
por seus filhos em 1536, foi 
dividida em quatro partes. 
Entre as chamadas “obras de 
devoção” destacam-se os au
tos “Pastoril Português”; 
“dos Reis Magos”, “da Fé”, 
“da Barca”, “do Purgatório” 
e “da História de Deus”. Ou
tras produções importantes 
do autor são as comédias 
“de Rubena” e “do Viúvo”, 
as tragicomédias “Dom Du- 
ardos”, “Amadis de Gaula”,

“Nau d’Amores”, “Exorta
ção da Guerra”, “Romagem 
dos Agravados” e “Cortes de 
Júpiter”; as farsas: “Quem 
Tem Farelos?”, “de Inês Pe
reira”, “do Juiz da Beira”, 
“do Velho da Horta”, “das 
Ciganas” e “dos Físicos”; e 
os autos “da índia”, “das 
Fadas” e “da Lusitânia”.

Vico (Giambattista)
V. Vico, Enciclopédia Abril 
(vol. XII)

Vieira (Padre Antônio)
Missionário, orador, escritor 
e diplomata português (Lis
boa, 1608 — Bahia, 1697). 
Aos sete anos, esteve no 
Brasil, onde começou seus 
estudos com os padres jesuí
tas. Em 1623, foi recebido no 
noviciado dessa ordem reli
giosa e, em 1634, tornou-se 
presbítero. Em 1641, foi ren
der homenagens ao novo rei, 
Dom João IV, como acom
panhante do filho do vice-rei 
marquês de Montalvão. No 
ano seguinte, pregou o ser
mão de Ano Novo na Cape
la Real e, daí até 1650, ocu
pou-se com negócios do Es
tado. Decidiu retornar ao 
trabalho missionário; em fins 
de 1652, chegou a São Luís 
do Maranhão. Voltou algu
mas vezes a Portugal devido 
a problemas com os colo
nos. Com a morte de Dom 
João IV, esses problemas 
intensificaram-se e os jesuí
tas foram expulsos do Ma
ranhão e do Pará, por sua 
obstinada defesa dos escra
vos. Em janeiro de 1662, ao 
fazer o “Sermão da Epifa
nia”, na Capela Real, reba
teu as acusações contra ele 
e seus colegas missionários. 
Com o rei Dom Afonso sob 
a pressão dos inquisidores 
do Santo Ofício, esteve preso 
e foi privado de seu minis
tério, após julgamento e 
condenação. Em 1668, essa 
proibição foi levantada e no 
ano seguinte Vieira partiu 
pára Roma, de onde voltou, 
em 1675, com uma declara
ção do papa que o livrava 
da Inquisição portuguesa. 
Em 1681, retornou ao Bra
sil, onde se dedicou às ora
ções e à composição de ser
mões, publicados entre 1679 
e 1699. Os principais são o 
“Sermão da Sexagésima”, 
uma teorização sobre a arte 
de pregar; o “Sermão de 
Santo Antônio ou dos Pei
xes”, no qual defende os 
índios e ataca a exploração 
dos colonos que impediam a 
ação colonizadora dos pa
dres; o “Sermão pelo Bom 
Sucesso das Armas de Por
tugal contra as de Holanda”; 
e o “Sermão do Mandato”,

sobre o amor de Deus. Es
creveu ainda “Cartas” e as 
obras proféticas “Esperanças 
de Portugal”, “História do 
Futuro” e “Clavis Propheta- 
rum”, que ficou inacabada e 
inédita. Seus escritos consti
tuem uma fonte para estu
dos históricos do Brasil e 
de Portugal no século XVII. 
Na época, os sermões eram 
um importante elemento na 
formação da opinião políti
ca e Vieira, o mais influente 
e popular orador do Brasil.

Viète (François)
Matemático francês ^Fonte- 
nay-le-Comte, 1540 - t -  Paris, 
1603). Fez os primeiros es
tudos numa comunidade fran- 
ciscana, e cursou clireito na 
Universidade de Poitiers. A 
magistratura ocupou-o inten
samente. Foi advogado em 
sua província natal e no Par
lamento de Paris, conselhei
ro do Parlamento da Breta
nha em 1567 e presidente do 
Tribunal do rei francês Hen
rique III em 1580. No rei
nado de Henrique IV, Viète 
tornou-se seu conselheiro pri
vado, depois de ser conse
lheiro do Parlamento em 
Tours (1589). Na França, es
teve sob a proteção dos hu- 
guenotes num período em 
que conseguiu decifrar um 
complexo código utilizado 
por Filipe II da Espanha na 
guerra contra os franceses. 
Apesar dos encargos políti
cos, Viète aprofundou-se nos 
estudos matemáticos. É consi
derado o criador da moderna 
notação algébrica, por ter 
iniciado o uso de letras para 
•representar as quantidades 
conhecidas e as desconheci
das — o que conduziu à no
ção de uma fórmula geral 
para resolver problemas do 
mesmo tipo. Abriu caminho à 
geometria analítica ao tratar 
problemas geométricos com 
álgebra e resolver problemas 
algébricos por construções de 
geometria. Descobriu o sex
to teorema dos triângulos es
féricos retângulos, entre ou
tras contribuições importan
tes. Sua “Opera Mathemati- 
ca” editada em 1646, reúne 
dezesseis escritos publicados 
separadamente entre 1591 e 
1615. Escreveu ainda “Ca
non Mathematicus” (1579) e 
“Harmonicon Coeleste”.

Vigny (Alfred Victor, 
Conde de)

Poeta e dramaturgo francês 
(Loches, 1797 — Paris, 1863). 
De origem nobre, educou-se 
em Paris e antes de comple
tar dezessete anos foi no
meado subtenente dos Guar
das Vermelhos. Problemas 
de saúde e decepções políti-



cas sofridas no período dos 
“cem dias” de Napoleão 
(20/3 a 28/6-1815) acabaram 
com seu entusiasmo pela car
reira militar. Iniciou sua 
produção literária ainda no 
exército. Em 1822, publicou 
“Poemas” e, no ano seguinte, 
partiu para uma campanha 
militar na Espanha (onde 
Victor Hugo era seu com
panheiro de armas) e teve 
nova desilusão com o fracas
so da missão. Nessa época, 
escreveu a novela “Cinq- 
Mars”, publicada em 1826 
com grande êxito. Em 1827, 
abandonou as armas, e pas
sou a viver num ambiente 
literário, em que tinha como 
amigos Hugo, Lamartine, Du
mas, Latouche e Rodier, en
tre outros. Casou-se com a 
inglesa Lydia Bunbury em 
1828. Depois de traduzir 
“Otelo”, de Shakespeare, a 
estréia de sua peça “La 
Maréchale d’Ancre” consa
grou-o como autor dramáti
co (1831). Três anos após, 
seu “Chatterton” tornou-se 
um dos maiores êxitos do 
teatro francês, e foi publi
cada outra de suas obras 
mestras: “Servitude et Gran- 
deur Militaires”. Em 1844, 
foi eleito para a Academia 
Francesa, depois de ter per
dido todos os amigos. Mor
reu vítima de câncer. Sua 
obra, de estilo simples, con
tém um fundo de pessimis
mo, fruto de sofrimentos e 
meditação filosófica. Escre
veu, ainda. “Le Déluge”, 
“Consultation du Docteur 
Noir”, “Le Mont des Oli- 
viers” e “Les Destinées”, en
tre outras obras.

Vigo (Jean)
Cineasta francês (Paris, 
1905 — id., 1934). Seu 
pai, Eugene Bonayenture de 
Vigo — conhecido como 
Miguel Almereyda — era 
escritor e militante anarquis
ta, e morreu aos 37 anos, 
estrangulado na prisão com 
um cordão de sapato (a 
versão oficial foi que teria 
praticado suicídio). Em 1925, 
Jean deixou o Liceu de 
Chartres para estudar na 
Sorbonne. Casou-se em 1928, 
quando já trabalhava como 
assistente cinematográfico. 
Financiado pelo sogro, co
meçou a filmar “A Propos 
de Nice” (“A Propósito de 
Nice”). Seu anarquismo crí
tico é revelado neste filme 
e em outras obras como 
“Zéro de Conduite” (“Zero 
de Conduta”), de 1932/33, 
onde relembra seus anos 
escolares, e que as autorida
des acadêmicas conseguiram 
proibir até 1946. Seu único 
longa-metragem, “L’Atlanta

ou Le Chaland qui Passe” 
(“O Atalante ou A Barcaça 
que Passa”), filmado em 
1933/34, foi bastante muti
lado pelo produtor, para 
efeitos comerciais, sem que 
ele pudesse fazer nada, pois 
já estava à morte. Jean Vigo 
surgiu num momento de cri
se do cinema francês, que 
enfrentava o fim do cinema 
mudo e era asfixiado pelo 
surgimento da indústria ci
nematográfica em larga esca
la. Nesse contexto, apesar de 
sua filmografia ser brevíssi
ma, Vigo tornou-se um dos 
maiores poetas do cinema 
francês. Escreveu e dirigiu 
ainda: “Taris, Roi de L‘Eau” 
(“Taris, Rei da Água”), de
1931.

Villa (Doroteo Arango, 
dito Francisco ou Pancho)

Político mexicano (San Juan 
dei Rio, Durango, 1877 — 
Parral, Chihuahua, 1923). 
Conta-se que aos dezesseis 
anos matou um rico proprie
tário de Durango que havia 
molestado sua irmã, resolven
do alistar-se no exército de 
seu país para escapar das 
perseguições judiciárias. Em 
1910, como chefe de guar
nição, tomou o partido de 
Francisco Madero no com
bate à ditadura de Porfírio 
Díaz. Em maio de 1911, 
Díaz partiu para o exílio, 
sendo Madero eleito presi
dente. Em 1912, o General 
Victoriano Huerta, que mais 
tarde deporia e substituiria 
Madero, condenou Villa è 
morte, por insubordinação. 
Auxiliado por Madero, con
tudo, Villa conseguiu refu
giar-se nos Estados Unidos. 
Depois da morte de Madero 
e da instauração da ditadura 
de Huerta, Villa voltou ao 
México, integrando as forças 
de Venustiano Carranza, que 
se opunha ao novo ditador. 
Contra Huerta combatiam 
Venustiano Carranza, em 
Coahuila, Álvaro Obregón,

em Sonora, Emiliano Zapa- 
ta, nas montanhas do sul, e 
Pancho Villa, em Chihua
hua. A cavalaria que Villa 
comandou e que chegou a 
contar com 40 000 homens 
desempenhou um papel de 
destaque na guerra civil. A 
queda de Huerta deu-se em 
julho de 1914, sendo a cida
de do México tomada pelos 
rebeldes; Carranza assumiu o 
poder. Contudo, a descon
fiança mútua separou Car
ranza e Villa, e este retomou 
a luta. Derrotado em umã 
série de batalhas, continuou, 
entretanto, a dominar o nor
te do México, realizando até 
uma incursão em território 
dos Estados Unidos, de onde 
Carranza recebia apoio. Os 
americanos organizaram uma 
força expedicionária, coman
dada pelo General John Jo- 
seph Pershing, que foi ao 
México numa tentativa vã de 
capturar Villa (1916). Car
ranza caiu em 1920, sendo 
substituído por Álvaro Obre
gón. Fazendeiro em Chihua
hua, Villa morreu vítima de 
um atentado, crivado de ba
las no interior de seu auto
móvel. Homem exuberante, 
havia vivido com várias mu
lheres e teve filhos com pe
lo menos oito delas.

Villa-Lóbos (Heitor)

V. Villa-Lobos, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Villegaignon (Nicolau
Durand, Senhor de)

Marinheiro e militar francês 
(Provins, 1510 — Beauvais, 
1575). Em 1531 tornou-se 
Cavaleiro de Malta e dez 
anos mais tarde tomava par
te na expedição de Carlos 
V contra Argel. Em 1548, 
participou da expedição que 
foi a Dumbarton (Escócia) 
e apoderou-se de Maria 
Stuart (então com seis anos), 
levando-a para Brest (Fran
ça). Mais tar<}e, nomeado 
vice-almirante da Bretanha 
por Henrique II, acabou 
abandonando o cargo, por 
divergir do governador de 
Brest. Planejou então fun
dar uma colônia (a Fran
ça Antártica) na América do 
Sul e, alegando que ela ser
viria de refúgio aos protes
tantes perseguidos (êle se 
tornara calvinista), conseguiu 
interessar o almirante Colig- 
ny, que interveio para con
seguir-lhe dois barcos. Ville
gaignon chegou às costas do 
Brasil em 1555 e ocupou a 
baía de Guanabara, instalan
do fortificações nas ilhas de 
Serigipe (hoje Villegaignon) e 
Laje. As disputas religiosas 
entre os colonos acabaram
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alterando a paz e muitos 
protestantes abandonaram a 
região. Nova expedição fran
cesa dirigiu-se ao Brasil, co
mandada por Bois le Comte, 
sobrinho de Villegaignon. 
Mem de Sá, governador-ge- 
ral do Brasil, atacou e ven
ceu os franceses em 1560, 
mas eles voltaram a ocupar 
a ilha e só foram definitiva
mente expulsos em 1567 — 
anor em que Villegaignon, já 
tendo retornado à França, 
foi nomeado governador de 
Sens. Èle deixou alguns es
critos: “Caroli II Imperato- 
ris Expeditio in Africam ad 
Arginam” (1542) e “Ad Ar
tículos Calvini de Sacramen
to Eucharistiae Traditionis 
Responsiones” (1560).

Villemin (Jean Antoine)

Médico francês (Prey, 1827
— Paris, 1892). órfão aos dez 
anos de idade, foi criado por 
um tio. Estudou na escola 
médica militar de Estrasbur
go, tornando-se médico do 
exército em 1853. Continuou 
seus estudos em Paris e em 
1860 passou a ocupar o 
cargo de assistente no de
partamento de fisiologia da 
escola onde estudara em Es
trasburgo. Três anos depois, 
tornou-se assistente de medi
cina clínica em Val-de-Grâce 
(escola de medicina militar 
de Paris que também fre
qüentara). A partir de 1865, 
iniciou experiência visando a 
demonstrar sua teoria de que 
a tuberculose é uma molés
tia infecciosa. Villemin basea
va essa suposição, na obser
vação de casos da moléstia 
em jovens vigorosos que vi
nham do campo para fazer 
seu serviço militar nos quar
téis, e também por analogia 
com a mormo (doença infec
ciosa semelhante à tubercu
lose, que ataca os solípedes, 
e que na época já se sabia 
ser transmissível por inocu
lação). Villemin encetou uma 
série de experiências, inocu
lando em coelhos material 
extraído de vítimas da tuber
culose, mantendo um grupo 
de controle. Em 1867, apre
sentou os resultados à Aca
demia de Medicina, cujos 
membros os receberam com 
frieza. A posição de Villemin 
não melhorou quando os 
cientistas ingleses Sanderson e 
Simon, sob os auspícios do 
governo de seu país, tentaram 
repetir as experiências e falha
ram. Contudo, em 1868, o 
patologista alemão Julius 
Cohnheim realizou a inocu
lação de material tuberculoso 
empregando um novo mé
todo experimental. Villemin 
pôde então provar a veraci
dade de sua tese, contagiando

gatos, cabras, carneiros e ou
tros animais. Catedrático de 
higiene e medicina legal em 
Val-de-Grâce desde 1869, 
Villemin permaneceu em Pa
ris durante todo o assédio 
que a cidade sofreu na guer
ra franco-prussiana. Membro 
da Academia de Medicina 
desde 1874', permaneceu na 
vice-presidência desse órgão 
até morrer.

Villiers de L’Isle-Adam 
(Jean Marie Mathias 

Philippe Auguste, 
Conde de)

Escritor francês (Saint-Bri- 
euc, 1838 — Paris, 1889). 
Descendente da nobreza 
empobrecida da Bretanha, 
ainda bem jovem decidiu- 
se pela carreira das letras, 
indo para Paris no fim da 
década de 1850. Tornou-se 
amigo de Mallarmé e de 
Baudelaire. Contudo, suas 
obras de estréia, “Premières 
Poesies” (1859) e “Isis” 
(1862), foram recebidas com 
frieza pela crítica. A par
tir dos fins da década de
1860, Villiers passou a viver 
em estado de pobreza crôni
ca, embora escrevesse bas
tante. Nada publicou, com 
exceção da peça em um ato 
“La Revolte” (1870) e alguns 
contos. Só depois de 1880, 
com o predomínio do idea
lismo na literatura francesa, 
foi que Villiers conseguiu 
editor para a peça “Le Nou
veau Monde” (1880), o ro
mance “L’Eve Future” (1886) 
e o drama metafísico a que 
havia dedicado a maior par
te de seus esforços, “Axel” 
(1885/86), obra de grande 
pessimismo. Seus “Contes 
Cruels” (“Contos Cruéis”, 
1883) lembram Edgar Allan 
Poe e têm firme fundamen
to filosófico. Villiers foi um 
crítico do entusiasmo pela 
ciência e pelo progresso ma
terial que predominavam em 
sua época e é tido pelos ad
versários como expoente da 
teoria da “torre de marfim”.

Villon (François)
Poeta francês (Paris, 1431
— ?, c. 1463). órfão de pai, 
foi educado pelo tio, que era 
capelão de um colégio bene
ditino perto da Sorbonne. 
Bacharelou-se pela Universi
dade de Paris em 1449, e 
três anos depois tornou-se 
mestre em arte. Matriculo- 
se em direito, mas não se
guiu o curso regularmente. 
Em 1445, julgado pelo assas
sínio de um sacerdote, foi 
absolvido por se tratar de 
um ato de legítima defesa. 
Em 1457, quando estava em 
Blois, depois de ter cometi

do alguns roubos, já era co
nhecido como poeta. Esteve 
preso no castelo de Meun e 
recobrou a liberdade em 
1461. Morou por algum tem
po na capital francesa e re
tirou-se para Saint-Generoux 
a fim de escrever seu “Tes
tamento”. Em fins de 1462, 
foi condenado à forca em 
Paris, por ter ferido um es
crivão público. Apelou para 
o Parlamento, que comutou 
a pena para dez anos de 
desterro. Villon foi o maior 
poeta lírico de seu tempo, 
pela originalidade e estilo 
vigoroso. Suas baladas con
têm a flexibilidade e o en
canto precursores da per
feição do Renascimento. 
Dentre elas, citam-se: “Je 
Mors de Soif Auprès de la 
Fontaine” (“Morro de Sede 
perto da Fonte”); “Ballade 
des Pendus” (“Balada dos 
Enforcados”) escrita quando 
foi condenado à morte — e 
“Le Débat du Coeur et du 
Corps” (“O Debate do Co
ração e do Corpo”).

Vinagre (Francisco Pedro)

Político brasileiro (Belém, 
PA, 1793 — id., 1873). Era 
agricultor quando eclodiu a 
Cabanagem. Essa rebelião, 
uma reação contra a impo
sição dos presidentes de pro
víncia, acabou assumindo um 
caráter popular, numa ten
tativa de acabar com as in
justiças por que passavàm as 
populações humildes das ca
banas à beira dos rios. Em 
janeiro de 1835, depois de 
um período de agitação lide
rada pelo Cônego Batista de 
Campos, populares executa
ram as autoridades de Belém 
e formou-se o primeiro go
verno cabano, presidido por 
Clemente Malcher. Vinagre, 
que participara da rebelião 
com destaque e era coman
dante das armas, desenten
deu-se com o chefe do go
verno rebelde, acusando-o de 
não atender aos anseios dos 
humildes. Acabou por depô- 
lo e mandou que o matas
sem. Assumiu então a presi
dência da província. Pouco 
tempo depois, o Marechal 
Jorge Rodrigues, comandan
do tropas do governo im
perial, depôs e aprisionou 
Vinagre. Os cabanos voltaram 
ao poder com uma nova re
belião, liderados por Eduardo 
Angelim, mas foram vencidos 
pelo General Soares de An
dréa. A província só foi pa
cificada em 1840, com a de
cretação de anistia para o 
presos. Mas alguns foram 
mandados para o Rio de Ja
neiro e entre eles estava Vi
nagre. O movimento custou 
a vida de 30 000 pessoas.



Virchow (Rudolf)

Patologista, antropólogo e 
político alemão (Schivelbein, 
Pomerânia, 1821 — Berlim, 
1902). Formou-se em medici
na pela Universidade de Ber
lim em 1843 e, três anos de
pois, era nomeado diretor do 
Hospital de Caridade da 
mesma cidade. Em 1847, tor
nou-se professor da Univer
sidade de Berlim e, com 
Brenno Reinhardt, fundou o 
“Archiv fiir Pathologische 
Anatomie und Physiologie 
und Klinische Medizin” 
(“Anais de Anatomia e Fi
siologia Patológicas e de Me
dicina Clínica”). Apos 1852, 
passou a dirigir sozinho o 
periódico. Em 1848, o go
verno da Prússia nomeou-o 
para a comissão encarregada 
de investigar o surto de tifo 
entre tecelões da Silésia. Co
mo resultado Virchow publi
cou um relatório em que cri
ticava a situação e o descaso 
governamental. Suas criticas 
reiteradas levaram o governo 
a afastá-lo temporariamente 
da direção do hospital. No 
entanto, neste mesmo ano, 
Virchow recebeu a cátedra 
de anatomia patológica da 
Universidade de Würzburg. 
Durante os sete anos em que 
permaneceu nesse cargo, rea
lizou a maior parte de suas 
pesquisas em patologia, bem 
como fundou e dirigiu o Ins
tituto de Patologia, impor
tante centro de investigações 
da especialidade. Eleito para 
a Câmara Baixa da Prússia, 
em 1861, foi co-fundador do 
“Fortschrittspartei” (Parti- 
tido Progressista), de tendên- 
dências liberais, e teve pa
pel de liderança no “Verfas- 
sungskonflikt” (‘‘Conflito 
Constitucional”), crise que se 
desenrolou entre 1862 e 1866. 
Sua sistemática oposição a 
Birmarck levou o chanceler a 
desafiá-lo para um duelo em 
1865. De 1880 a 1893, foi 
deputado por um distrito 
eleitoral de Berlim no 
Reichstag. No âmbito da pa
tologia, introduziu a noção 
de que as alterações mórbi

das decorrem de modifica
ções ocorridas ao nível celu
lar, bem como o conceito de 
que toda célula se origina de 
outra (“omnis-cellula e cel- 
lula”), que, ao lado do con
ceito de Pasteur (“omne vi- 
vum e vivo”), constitui a ba
se da moderna biologia. Seu 
mais importante trabalho é o 
“Die Cellularpathologie in 
ihrer Begründung auf Physio- 
logische und Pathologische 
Gewebelehre” (“Patologia Ce
lular baseada na Històlo- 
gia Fisiológica e Patológica”,
1858). Além disso, descreveu 
grande número de doenças e 
estruturas, criando diversos 
termos usados ainda hoje em 
patologia e medicina: “leu
cemia”, “fibrinogênio”, “em- 
bolismo”,, “trombose”, “mie- 
lina”, etc. Realizou também 
importantes investigações so
bre tecido conectivo, inflama
ção, tumores e “trichinosis”. 
Como antropólogo, estudou 
as habitações lacustres e ou
tras estruturas pré-históricas. 
Fundou a Sociedade Alemã 
de Antropologia em 1869 e, 
em 1879, participou das es
cavações de Tróia.

Virgílio (Públio Maro)

V. Virgílio, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Viriato

Pastor e chefe militar lusita
no (?,? — ?, 139 a.C.). Assu
miu a liderança de seu povo 
após o massacre levado a 
efeito pelos romanos, sob o 
comando de Sérvio Galba, 
governador da província Ul
terior, em 150 a.C. Quando 
já se entabulavam negocia
ções de rendição, Viriato le
vou suas tropas a romper o 
cerco e reiniciar as hostilida
des. Após reagrupar suas 
forças em Tríbola, atraiu os 
romanos a uma emboscada 
num desfiladeiro da serra de 
Ronda, onde dizimou o exér
cito inimigo e aprisionou o 
próprio chefe romano, que 
fez executar. Pouco tempo 
depois, após sucessivas vitó
rias e adesões de numerosas 
tribos hispânicas, Viriato 
controlava toda a província 
Ulterior e começava a esten
der seu domínio. Em 146, ba
teu o exército de Caio Pláu- 
cio, integrado por 1 300 cava
leiros e 10 000 peões. Depois 
tomou Segóbrida, capital dá 
Carpetânia, e passou a con
trolar os altiplanos da Man
cha. Como as vitórias se 
repetissem, Roma enviou à 
península Fábio Máximo, ir
mão de Cipião, como cônsul. 
Fábio, depois de reorganizar 
as forças romanas, infligiu 
uma série de derrotas a Vi-

riato, recuperando quase to
do o vale do Guadalquivir e 
obrigando-o a refugiar-se em 
Bécula. Mais tarde, Viriato 
obteve algumas vitórias so
bre o sucessor de Fábio Má
ximo, Quíncio Pompeu, for
çando-o a retirar-se para 
Córdoba, mais ao sul. As ati
vidades de Viriato provoca
ram a guerra celtibérica, ini
ciada em 143 a.C. e que só 
terminaria em 133 a.C. com 
a destruição da Numância. 
A desunião entre os ibéricos 
estimulou Roma a atacar os 
lusitanos na Bética. Servilia- 
no, novo cônsul, enfrentou, 
em Ituca, cerca de seis
centos homens de Viriato, so
frendo quase 3 000 baixas. 
Em represália, os romanos 
saquearam diversas cidades 
andaluzas que haviam ade
rido a Viriato e tentaram in
vadir a Lusitânia, sendo der
rotados por Ciério e Apuléio, 
que comandavam 10 000 in- 
surretos. Ao cercar a cidade 
andaluza de Erisane (ou Ar- 
sa), Serviliano foi atacado de 
surpresa pelas forças de Vi
riato, ficando suas tropas à 
mercê deste. Ao contrário 
das vezes anteriores, Viriato 
mostrou-se generoso e, a 
troco de promessas, poupou 
Serviliano e suas tropas. Ro
ma sancionou o tratado cele
brado na ocasião e o Sena
do concedeu a Viriato o tí
tulo de “Amicus Populi Ro
mani”. Mas em 139 coloca 
Servílio Cipio à frente da 
província com ordens de rea
brir as hostilidades contra 
Viriato. Por serem as tropas 
inimigas mais numerosas, o 
chefe lusitano abandonou a 
Andaluzia, refugiando-se na 
Carpetânia. Servílio Cipião 
iniciou, em seguida, a ocu
pação da região montanhosa 
ao norte do Tejo. Em Cá- 
ceres, entre o Guadiana e o 
Tejo, estabeleceu uma base 
militar definitiva, a “Castra 
Servília”. Viriato viu-se obri
gado a negociar a paz e a 
aceitar as condições im
postas pelos romanos, que 
exigiam, éntre outras coisas, 
a execução de seus partidá
rios mais importantes, como 
seu sogro Astolpas, e a en
trega de outros, aos quais os 
vitoriosos cortavam as mãos. 
Como as exigências se avo
lumassem, Viriato rompeu as 
conversações. Devido, porém, 
à insistência de seus parti
dários, decidiu reatá-las, en
viando a Cipião três amigos, 
Audas, Ditalco e Minuro. 
Estes voltaram subornados 
pelo chefe romano e assassi
naram Viriato durante a 
noite. Após a morte do 
líder, as esperanças de inde
pendência dos lusitanos se 
esvaneceram.

Villemin, Jean 
Antoine — Viriato



Visconti (Luchino)

V. Visconti, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Vita (Luís Washington)

Filósofo brasileiro (São Pau
lo, 1921 — id, 1968). Cursou 
o primário e o secundário em 
São Paulo, onde também es
tudou biblioteconomia e fez 
o curso de pós-graduação na 
Escola Livre de Sociologia. 
Bacharelou-se em filosofia 
pela Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Univer
sidade de São Paulo; for
mou-se em direito pela Uni
versidade do Estado do Rio 
de Janeiro; e doutorou-se na 
mesma ciência pela Univer
sidade de São Paulo. Além 
de jornalista profissional, foi 
professor-chefe da Municipa
lidade de São Paulo, secre
tário executivo do Instituto 
Roberto Simonsçn da Fede
ração das Indústrias do Es
tado de São Pauío, secretário 
e professor do Instituto Bra
sileiro de Filosofia e profes
sor de filosofia da Escola de 
Sociologia e Política. Colabo
rou na “Revista Brasileira de 
Filosofia”, da qual, a partir 
de 1960, foi secretário. Pu
blicou as seguintes obras: 
“Da Técnica como Problema 
Filosófico” (1950), “Encon
tro d’Água” (apontamentos 
de filbsofia, 1950), “A Fi
losofia no Brasil” (1950), 
“Arte e Existência” (notas 
de estética e filosofia da arte, 
1950), “Compêndio de Filo
sofia” (1954), “Páginas de 
Estética” (1956), “Temas & 
Perfis” (1957), “Namoro com 
Têmis” (notas de ciência e 
filosofia do direito, 1958), 
“O Mito de Hefestos” (1959), 
“Antero de Quental: Tenta
tiva de Compreensão do 
Sentido Político de sua Vida 
e de sua Obra” (1961), “In
trodução à Filosofia” (1964), 
“Momentos Decisivos do Pen

samento Filosófico” (1964), 
“Esforço da Filosofia no 
Brasil” (1964). Aderindo, a 
princípio, ao materialismo 
dialético — fundamentado 
sobretudo, nas idéias de Frie- 
drich Engels e Ludwig 
Fèuerbach — passou, mais 
tarde, para o racio-vitalismo 
de Ortega y Gasset.

Vitalino (Vitalino Pereira 
dos Santos, dito Mestre)

Escultor popular brasileiro 
(Caruaru, PE, 1909 — id, 
1963). Ainda criança come
çou a modelar pequenos ani
mais — principalmente bois
— em barro, vendendo-os em 
sua região natal. Após 1930, 
passou a modelar também 
outros temas, como canga
ceiros, soldados, políticos, 
sertanejos, etc. Mais tarde, 
Mestre Vitalino fundou uma 
verdadeira escola de arte po
pular, formando, em sua ca
sa, no Alto do Moura, inú
meros discípulos, entre os 
quais Zé Rodrigues, Zé Ca
boclo, e seus filhos Vitalino 
Filho, Amaro, Antônio, Ma
ria José e Severino. Estes 
continuam a produzir traba
lhos em barro, adotando os 
mesmos temas, processos e 
características do mestre. Sua 
importância começou a ser 
notada em 1947, quando o 
desenhista e educador Augus
to Rodrigues organizou, no 
Rio de Janeiro, a primeira 
Exposição de Cerâmica Per
nambucana. Em 1961, os es
critores João e José Condé 
inauguraram, em Caruaru, 
um museu de arte popular, 
em cujo acervo se destacam 
as obras de Mestre Vitalino. 
No início pintava suas escul
turas, deixando de fazê-lo a 
oartir de 1953.

Vítor Manuel II

Rei da Itália (Turim, 1820 — 
Roma, 1878). Era o filho 
mais velho de Carlos Alber
to de Savóia Carignano, que 
se tornou rei da Sardenha em 
1831. Recebeu uma educação

pouco erudita mas farta de 
rígidos treinamentos milita
res e religiosos. Nunca de
monstrou interesses intelec
tuais, devotando-se princi
palmente à caça e às mulhe
res. Casou-se em 1842 com 
sua prima Maria Adelaide, 
neta do arquiduque da Áus
tria. Na guerra de 1848 con
tra a Áustria, foi-lhe dado o 
comando de uma divisão: re
velou-se um ótimo soldado 
mas um comandante medío
cre. Tornou-se rei quando da 
abdicação de seu pai, após a 
derrota de Novara (23 de 
março de 1849). Sua primei
ra tarefa foi discutir o armis
tício com os austríacos. Em
bora exista a versão de que 
recusou as pressões políticas 
da Áustria, é mais provável 
que as tenha aceitado, com
prometendo-se a suprimir a 
maioria democrática do Par
lamento. Sabendo que os par
lamentares se opunham aos 
termos do tratado com a 
Áustria, ratificou-o sem con- 
sultá-los. Quando se esboçou 
uma reação a esse ato, dis
solveu o Parlamento e lançou 
a Proclamação de Moncalie- 
ri (novembro de 1849), onde 
conclamava os eleitores a es
colherem deputados mais 
obedientes. Entre 1852 e 1859, 
teve como primeiro-ministro 
Cavour, que manobrava para 
fazer do Parlamento a prin
cipal torça na constituição, 
disso resultando inúmeros 
atritos com o rei. Em 1859 
Vítor Manuel II aliou-se a 
Napoleão III com a finali
dade de ocupar a Lombardia, 
concordando em ceder ao so
berano francês Savóia e Ni
ce. Em julho de 1859, após 
as vitórias de Magenta e Sol- 
ferino, Napoleão III decidiu 
cessar a luta. O rei italiano 
foi forçado a assinar o armis
tício de Villafranca, uma vez 
que era impossível ao Pie
monte lutar sozinho. A paz 
de Zurique (novembro de
1859) deu a Lombardia ao 
Piemonte, que anexou em 
seguida Romagna, Parma, 
Modena e Toscana (1860). 
Secretamente, Vítor susten
tou a expedição de Garibaldi 
ao Reino das Duas Sicílias, 
perseguindo assim o objetivo 
de unificação italiana. Foi 
proclamado rei da Itália, pe
lo Parlamento, em março de
1861. Em 1866, Veneza foi 
anexada e, em 1870, ocupou- 
se Roma, onde Vítor Manuel 
fez sua entrada solene em
2 de julho de 1871. Esforçou- 
se, a seguir, para superar o 
conflito com a Santa Sé, que 
se recusou a formular acor
dos. Rei-soldado, teve sem
pre uma vida de grande sim
plicidade. Deixou quatro fi-



lhos de seu primeiro casa
mento e dois de sua aman
te Rosa Vercellone, de ori
gem plebéia, que ele fez con
dessa de Miraflori e com 
quem, em 1869, contraiu 
matrimônio.

Vítor Manuel III

Rei da Itália (Nápoles, 1869
— Alexandria, 1947). Herdou 
o trono de seu pai, Humber
to I. Teve uma educação pre
dominantemente militar e in
gressou cedo no exército 
(1887), incumbido de coman
dar uma unidade. Subiu ao 
trono em 1900, após o assas
sínio de seu pai, em Mon- 
za, por um anarquista. No 
início de seu reinado, de
monstrou tendências consti- 
tucionalistas, convocando os 
liberais para fazerem parte 
do governo, o que restau
rou a confiança na monar
quia. Em 1911, levou seu país 
à guerra contra a Turquia e, 
em 1915, contra a Áustria. 
Embora nunca interferisse 
nas operações militares, du
rante a Primeira Guerra 
Mundial esteve sempre nas 
zonas de combate. Às véspe
ras da Marcha sòbre Roma, 
encetada por Mussolini em 
1922, Vítor Manuel, recusou- 
se a assinar a lei marcial 
proposta pelo gabinete de 
Luigi Facta, facilitando, as
sim, a subida de Mussolini 
ao poder. Em outubro de
1922, confiou o poder ao 
“Duce”. Durante a ditadura 
fascista aceitou a política e 
as medidas adotadas por 
Mussolini, ratificando os de
cretos de supressão das li
berdades constitucionais e da 
Câmara dos Deputados. Não 
se contrapôs ao ditador nem 
mesmo quando éste, em 1924, 
responsabilizou-se pelo assas
sínio de seus adversários. Em 
1936, foi feito imperador da 
Etiópia pelos fascistas, e, em 
1939, rei da Albânia. Ao 
mesmo tempo, suas prerro
gativas tornavam-se apenas 
nominais, sendo praticamen
te excluído dos negócios do 
Estado. Não conseguiu man
ter a neutralidade da Itália 
ao iniciar-se a Segunda Guer
ra. Em julho de 1943, após a 
invasão da Sicília e diante do 
fracasso de Mussolini, orde
nou a prisão dèste. Nomeou, 
porém, o Marechal Pietro Ba- 
doglio (ex-comandante-chefe 
das tropas italianas que in
vadiram a Abissínia em 1935 
e um dos articuladores da 
deposição de Mussolini em 
1943) para formar um gover
no “apolítico”. Após a entra
da dos aliados em Roma, em 
junho de 1944, nomeou seu 
filho, Humberto, tenente-

general do reino, mas reteve 
o título e o poder. Em maio 
de 1946, abdicou em favor 
de Humberto; porém, o ple
biscito realizado um mês de
pois viria abolir a monarquia, 
promovendo a instituição da 
república.

Vitória (Alexandrina)

V. Vitoriana, Era, Enciclo
pédia Abril (vol. XII)

Vitrac (Roger)

Dramaturgo e poeta francês 
(Puisac, 1899 — Paris, 1952). 
Levado por seu pai a Paris 
em 1910, ingressou no Liceu 
Buffon, onde fez seus estudos 
secundários. Aí começou a sé 
interessar pela poesia e peló 
teatro. Quando prestava o 
serviço militar, em 1920, co
nheceu Mareei Arland, René 
Crevel, Georges Limbour e 
Anfré Dhôtel, com os quais 
fundou o grupo e a revista 
“Aventure”. Em 1922, parti
cipou da manifestação “dada” 
de Saint-Julien-le-Pauvre e 
ligou-se a André Breton. No 
ano seguinte, tomou parte na 
“Voyage Magique” (Viagem 
Mágica) ao litoral de Aragão, 
Bretanha e Morise. Ligando- 
se ao Surrealismo desde o 
início desse movimento, co
laborou nos primeiros núme
ros da “La Revolution Sur- 
réaliste”, sendo, porém, ex
cluído do grupo no final de
1926. Nessa época, escreveu 
algumas pequenas peças que 
permaneceram inéditas, como 
“Mademoiselle Piège” e “Poi- 
son”. No ano seguinte, pu
blicou duas coletâneas poé
ticas, “Cruautés de la Nuit” 
(“Crueldades da Noite”), 
“Connaissance de la Mort” 
(“Conhecimento da Morte”), 
e fundou, com Antonin Ar- 
taud e Robert Aron, o teatro 
Alfred Jarry. Importante au
tor de teatro de vanguarda 
contemporâneo, deixou as 
peças: “Les Mystères de 1’ 
Amour” (“Os Mistérios do 
Amor”, 1927), “Victor ou les 
Enfants au Pouvoir” (“Vítor 
ou as Crianças no Poder”,

1928), “Le Coup de Trafal
gar” (“O Golpe de Trafal
gar”, 1934), “Le Camelot” 
(1936), “Les Demoiselles du 
Large” (“As Moças da Pra
ça”, 1938), “Le Loup-Garou” 
(“O Lobisomem”, 1939). Es
creveu também diálogos para 
filmes e colaborou, com Jean 
Giraudoux, em emissões ra
diofônicas de propaganda no 
início da guerra.

Vivaldi (Antonio Lucio)

V. Vivaldi, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Vives (Juan Luís)

Filósofo espanhol (Valência, 
1492 — Bruges, 1540). Estu
dou em Paris e foi professor 
de humanidades em Louvain. 
Passou grande parte da vida 
na Inglaterra, na França e 
nos Países Baixos. Em 1523, 
tornou-se preceptor da prin
cesa de Walles-Mary. Qua
tro anos depois, opôs-se ao 
divórcio de Catarina de Ara
gão, perdendo a proteção de 
Henrique VII. Ficou preso 
seis semanas, dirigindo-se de
pois para os Países Baixos, 
onde se- dedicou à sistemati
zação e redação de suas con
cepções filosóficas. Entre 
suas obras principais estão: 
“Sapiens” (1512); “Christi 
Triumphus” (1514); “De Ini- 
tiis, Sectis et Laudibis Phi- 
losophiae” (1518); “Liber in 
Pseudo Dialécticos” (1519); 
“Satellitiuin Animi” (1524);

De lnstitutíone Feminae 
Cristianae” (1524); “De Veri- 
tate Fidei Cristianae”; Intro- 
duetio ad Sapientiam (1528); 
“De Disciplinis, Libri XX” 
(1531) “De Anima et Vita” 
(1538); “De Concordia et Dis
córdia in Humano Genere”; 
“De Ratione Dicendi” (1533); 
“Exercitatio Linguae Lati- 
nae” (1539). Por “De Animaet 
Vita, Libri III”, Vives foi, 
considerado um pioneiro da 
psicologia e do método filo
sófico. Nesse seu trabalho, 
antecipou alguns dos grandes 
pensadores do século seguin
te, pela ênfase que deu à

Visconti, Luchino 
Vives, Juan Luís



indução como método de des
coberta filosófica e psicoló
gica. Manifestou-se sempre 
contrário à sofística em que 
havia degenerado, em alguns 
casos, a dialética. Vives en
controu essa sofística sobre
tudo em alguns lógicos espa
nhóis que lecionavam em Pa
ris e considerou-a inadmissí
vel confusão de lógica com 
metafísica. Para evitá-la seria 
preciso estabelecer separação 
entre a metafísica como sa
ber do verdadeiramente real 
e a lógica como saber do for
mal. Vives combatia não a 
fidelidade ao pensamento de 
Aristóteles (a quem seguia 
em suas especulações meta
físicas), mas sim o abuso de 
Aristóteles, o recurso ao filó
sofo para apoiar e funda
mentar qualquer afirmação. 
Por isso, opunha ao aristote- 
lismo habitual de seu tempo 
o verdadeiro aristotelismo, o 
do próprio Aristóteles, que 
se dedicou à observação 
apoiada pela razão. Vives re
jeitou a validade de interro
gações como: “O que é a al
ma?”; achava muito mais im
portante perguntar: “Quais 
são as suas manifestações?”. 
Em suas discussões sobre o 
“espírito”, não se referia a 
èle enquanto essência — 
considerava-o em suas for
mas de manifestação. A idéia 
central sobre a qual traba
lhou era a de que o conheci
mento somente tem valor 
quando utilizado.

Volta (Alessandro 
Giuseppe Antonio 

Anastasio)

Físico italiano (Como, 1745
— id., 1827). Filho de um 
ex-jesuíta, fez seus estudos 
clássicos com parentes, mem
bros do clero. Cedo interes- 
sou-se por física e, aos 24 
anos, publicava seu primeiro 
trabalho científico, “De Vi

Attractiva Ignis Electriciac 
Phaenominis inde Pendenti- 
bus” (“Da Força Magnética 
do Fogo Elétrico e dos Fe
nômenos daí Dependentes”, 
1769). Mais tarde, sustentou 
uma polêmica com Luigi 
Galvani sòbre a teoria des
te a respeito da “eletricidade 
animal”, uma força vital pró
pria dos animais. Volta pro
vou ser esta idêntica à ele
tricidade gerada em materiais 
inertes. Foi professor de fí
sica e diretor da Escola Real 
de Como (1774) e catedrá
tico de física da Universida
de de Pavia (1779). Entre 
1777 e 1782, realizou viagens 
à Suíça, França, Alemanha, 
Holanda e Inglaterra, man
tendo contatos com os mais 
importantes cientistas da 
época. Em 1794, recebeu a 
medalha Copley da Socieda
de Real de Londres e, em 
1801, viajou a Paris, a con
vite de Napoleão, a fim de 
demonstrar seus experimen
tos de geração de eletricida
de. Foi nomeado senador do 
reino da Lombardia e, em 
1815, o imperador da Áus
tria deu-lhe o cargo de dire
tor da Faculdade de Filoso
fia da Universidade de Pá- 
dua. Em 1819, retirou-se pa
ra sua cidade natal. Uma de 
suas mais importantes con
tribuições à física foi a in
venção da pilha elétrica.

Voltaire (François-Marie 
Arouet, dito)

V. Voltaire, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Volterra (Vito)

Matemático italiano (Anco- 
na, 1860 — Roma, 1940). 
Depois de estudar na Univer
sidade de Pisa, foi nomeado 
professor de mecânica racio
nal dessa instituição em 1883, 
cargo que desempenharia 
também em Turim, a partir 
de 1892, e em Roma, a partir 
de 1900. Volterra foi um dos 
criadores da análise funcio
nal, tendo em 1887 formula
do o conceito de “funcional”,

isto é, função de uma curva, 
o que foi de grande valia pa
ra a solução de equações in
tegrais e integral-diferenciais. 
Também estabeleceu os fun
damentos para a noçao de 
integral harmônica e, no 
campo da física matematica, 
contribuiu decisivamente pa- 
ra o estudo da optica, da 
elasticidade e do eletromag- 
netismo. Dentro de sua cren
ça na indissociabilidade da 
matemática pura com a vida 
cotidiana, aplicou também 
seus métodos de analise ao 
estudo da hereditariedade 
mendeliana e a problemas de 
economia. Em 1931, como 
<;e recusasse a formular o vo 
to de fidelidade ao governo 
fascista de Mussolini, Voltei
ra foi obrigado a deixar 
Universidade de Roma.

Von Klinger (Friedrich 
Maximilian)

Dramaturgo e romancista ale
mão (F r a n k f  urt-am-Mam, 
1752 — Dorpat, 1831). Orfao 
desde a infância, foi f u ç a 
do graças a um benfeitor Es
creveu numerosas Pe5asu^ a" 
trak entre as quais uas 
Leidende Weib” (“A Mulher 
Sofredora”, 1775)> ,UI™ 
und Drang” (“Tempestade e 
Ímpeto”), “Die N e u e  Arria 
(“A Nova Arria”), “Simscme 
Grisaldo”, e “Die SwiU>nge 
(“As Gêmeas ), todas de 
1776. Em 1776, tornou-se 
“poeta teatral” de uma com
panhia itinerante. Mas pouco 
depois abandonou o teatro 
pela carreira militar. Apos 
curto período a serviço d 
Áustria, viajou para Sao r  
tersburgo (1870), onde ingres 
sou no exército russo e gal 
gou rapidamente os mais al
tos escalões. Casou-se com
uma filha da Imperatnz Ca-
tarina e, tornando-se gene 
ra" ocupou diversos postos
de importância. De 1803 a 
1817, foi curador da Umver 
sidade de Dorpat. Na Russia, 
continuou sua produçao lite 
rária escrevendo duas } ^

i h ^ r e  numerosos 
romances filosóficos, entre os 
quais “Fausts Leben, Thaten 
und Hollen Fahrt” (“Vida, 
Aventuras e Queda aos Infer- 
nos de Fausto , 1791) e Be
trachtungen und Gedanken 
^ ‘Reflexões e Ideias , 1 
05? Dotado de um espírito
ativo eV ansbordan te  de
energia, escVeveu as peças da 
juventude com grande rapi
d e z  e inspiração, e suas per-
sonagens^prediletas eram o
herói poderoso, o homem u 
acão e o amante msaciavel 
Na segunda fase, arrefecido, 
os ardores juvenis, as nove-



las de Von Klinger ainda 
expressavam sua propensão 
para a simplicidade e a na
tureza idílica.

Von Papen (Franz)

Político alemão (Werl, West- 
fália, 1879 — Obersabach, 
1969). Filho de um ex-oficial 
de cavalaria e proprietário de 
terras, ingressou na escola de 
cadetes com onze anos. Aos 
dezoito era nomeado subte
nente do regimento de cava
laria de Düsseldorf. Entre 
1902 e 1904, freqüentou a es
cola de cavalaria de Hano- 
ver, regressando à Alema
nha em 1905, quando se ca
sou. Admitido na Academia 
de Guerra em 1907, ascen
deu ao oficialato em 1911, 
passando a servir no regi
mento de cavalaria de guar
da, em Potsdam. Em 1913, 
foi nomeado adido militar 
em Washington e, no ano se
guinte, estéve no México, on
de assistiu a episódios da 
guerra civil. De volta a 
Washington, Estado em que 
passou a fase inicial da Pri
meira Guerra, desenvolveu 
atividades ilegais, como a or
ganização de planos de sa
botagem a transportes de 
tropas no Canadá, forneci
mento de passaportes falsos 
e ligações com industriais de 
armas pró-germânicos, sendo, 
por isso, declarado “perso- 
na non grata” pelo governo 
dos Estados Unidos. Retor
nando à Alemanha em 1916, 
foi incorporado a uma uni
dade de infantaria na frente 
francesa e, um ano depois, 
enviado ao Oriente Médio. 
Após a guerra, arrendou uma 
propriedade na Westfália, a 
fim de dedicar-se à agricul
tura. Aderiu depois ao Cen
tro Católico, partido conser
vador pelo qual foi deputado 
de 1921 a 1932. Aliando-se 
ao partido nacional de Hu- 
genberg, tornou-se chance
ler do Reich (junho de 1932) 
e formou um gabinete de 
“barões” conservadores. Per
mitiu as atividades das SA

(forças de choque nazistas) e, 
diante da agitação na Prús
sia, destituiu o ministério de 
Otto Braun, tornando-se alto 
comissário da Prússia. No 
ano seguinte, aliando-se a 
Hitler, empenhou-se pela no
meação deste para a chan
celaria do Reich, e conseguiu 
para si a vice-chancelaria. 
Em abril,transferiu a Goering 
o governo da Prússia e em 
julho negociou a concorda
ta com Roma. Durante o ex
purgo de junho de 1934, es
teve preso por discordar de 
Hitler, mas pouco depois era 
nomeado embaixador na 
Áustria, onde permaneceu 
até 1938 e preparou a anexa
ção daquele país. Embaixa
dor na Turquia entre 1939 e 
1944, firmou em 1941 o pac
to de não-agressão germa- 
no-turco. Submetido, após a 
guerra, ao tribunal de Nu- 
remberg, como criminoso de 
guerra, foi absolvido. Mais 
tarde, porém, um tribunal 
alemão de desnazificação 
condenou-o a trabalhos for
çados. Libertado em 1949, 
publicou suas “Memórias” 
em 1952.

Von Ribbentrop (Joachim)

Político alemão (Wesel, 
1893 — Nuremberg, 1946). 
Filho de um oficial do Exér
cito, educado em Kassel e 
Metz, estudando depois em 
Grenoble e em Londres. 
Exerceu o cargo de adido co
mercial no Canadá de 1910 
a 1914; com a eclosão da Pri
meira Guerra Mundial, retor
nou à Alemanha, indo servir 
num regimento de hussardos 
na frente leste. No ano se
guinte, tornou-se membro da 
Missão Militar Alemã na 
Turquia. Depois da guerra, 
dedicou-se ao comércio de 
vinhos, tendo casado com a 
filha de um fabricante. Em
1932, conheceu Hitler em 
Berchtesgaden, e no mesmo 
ano ingressou no Partido Na
cional Socialista (nazista). 
Como chanceler, Hitler trans
formou Von Ribbentrop em 
seu principal conselheiro so
bre relações exteriores. Rib
bentrop percorreu, em 1934,

as capitais estrangeiras, pre
parando o caminho para o 
rearmamento alemão. No ano 
seguinte, como plenipoten
ciário, negociou o Tratado 
Naval Anglo-Germânico e, 
em 1936, foi nomeado em
baixador na Grã-Bretanha. 
Já como ministro das Rela
ções Exteriores (1938), assi
nou, no ano seguinte, o pac
to de não-agressão com a 
União Soviética. Depois dis
so, seu prestígio entrou em 
declínio a ponto de cair em 
completo descrédito em se
guida à conspiração e tenta
tiva de assassínio de Hitler, 
em julho de 1944, da qual fo
ram cúmplices diversos altos 
funcionários do Ministério 
das Relações Exteriores. Com 
a ocupação aliada, fugiu de 
Berlim, sendo preso em ju
nho de 1945 por tropas ingle
sas, em Hamburgo. Levado 
ao tribunal de Nuremberg, 
foi condenado por crimes de 
guerra sendo enforcado na 
prisão em outubro de 1946. 
Antes escreveu suas memó
rias, “Zwischen London und 
Moskau” (“Entre Londres e 
Moscou”), publicadas postu
mamente (1953).

Vries (Hugo de)

Botânico holandês (Haarlem, 
1848 — Amsterdam, 1935). 
Filho de um ex-primeiro-mi- 
nistro holandês, estudou ciên
cias em Leiden, Heidelberg 
e Würzburg. Posteriormente, 
formulou a Teoria da Muta
ção. Em suas experiências, 
empregando a técnica de 
plasmólise, comparou a pres
são de sucção das células, 
demonstrando que ela depen
de da concentração de cito
plasma e da elasticidade da 
parede celular. Isso lhe per
mitiu confirmar a teoria da 
osmose proposta por Van’t 
Hoff. Suas experiências com 
plantas (trevo, beterraba e 
batata, por exemplo) consti
tuíram um ponto de partida 
para o estudo da hereditarie
dade e das variações genéti
cas. Suas pesquisas permiti- 
ram-lhe confirmar a razão de 
Mendel (3:1). Vries conti
nuou suas investigações pro
curando descobrir como. as 
plantas mutantes se compor
tam quando cruzadas com as 
espécies originais; constatou 
que as mutações se preserva
vam mesmo quando cruza
das com espécies diferentes. 
Embora os pontos de vista 
expostos em sua “Die Mu- 
tationstheorie” (“A Teoria 
das Mutações”, 1901/03) só 
provassem ter importância 
relativa, Vries representou 
um passo importante no 
estudo da genética.

Volta, Alessandro 
Giuseppe Antonio
Anastasio 
— Vries, Hugo de



Waage (Peter)

Químico norueguês (Flêkkef- 
jord, 1833 — Oslo, 1900). 
Filho de um capitão da ma
rinha mercante norueguesa, 
ingressou na Faculdade de 
Medicina de Cristiânia (atual 
Oslo) em 1854. No entanto, 
preferiu dedicar-se às ciências 
naturais, tendo, no tempo de 
estudante, conquistado um 
prêmio por seu ensaio 
“Surstofholdige Syreradika- 
lers Theorie” (“Teoria dos 
Radicais dos Ácidos Oxige
nados”, 1859). Contratado 
pela universidade, foi envia
do à Alemanha para estudar 
com Robert Wilhelm Bun- 
sen. De volta à Noruega 
(1862), tornou-se profeSsor 
de química da Universidade 
de Cristiânia. Dois anos mais 
tarde, publicou, em colabo
ração com seu cunhado Cato 
Maximilian Guldberg, a pri
meira versão de seu tratado 
sòbre as afinidades quíífticas, 
onde se achava quantificada 
a lei da ação das massas. A 
obra só seria verdadeiraitien- 
te reconhecida com a edição 
francesa “Études sur les Af- 
finités Chimiques” (“Estudos 
sobre as Afinidades Quími
cas”, 1867). Waage defendia 
ardorosamente a temperança 
e inventou um instrumento 
para medir a porcentagem de' 
álcool contida na céfveja, 
propondo que as cervejas de 
teor alcoólico mais elevado 
fossem submetidas a impos
tos mais pesados.

Waals (Johannes
Diderik van der)

Físico holandês (Leiden, 1837
— Amsterdam, 1923). Auto
didata, conseguiu alguma no
toriedade com seu trabalho 
“Sòbre a Continuidade dos 
Estados Líquido e Gasoso” 
(1873), com o qual alcançou 
o grau de doutor pela Uni
versidade de Leiden. Foi pro
fessor de física em Devénter 
e em Haia, sendo em 1877 
nomeado para a cátedra de 
física na Universidade de 
Amsterdam, onde permane
ceu até 1907. Van der Waals 
tornou-se membro estrangei
ro da Academia de Ciências 
da França em 1910, ano em 
que conquistou o prêmio No- 
bel de física. Sua grande con
tribuição à ciência foi o es
tudo dos gases e líquidos, 
chegando a uma teoria sobre 
as forças de coesão entre 
as moléculas nesses estados. 
Tais forças constituem as 
chamadas “forças de Van der 
Waals”. Partindo dessa teo
ria, chegou a uma equação 
geral dos gases e líquidos que 
também leva seu nome. Dei
xou ainda relatos de suas pes

quisas acerca da dissociação 
eletrolítica, uma teoria termo
dinâmica da capilaridade e a 
lei das misturas binárias.

Wagner (Wilhelm 
Richard)

V. Wagner, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Wajda (Andrzej)

V. Wajda, Andrzej, Enciclo
pédia Abril (vol. XII)

Wallace (Richard 
Horatio Edgar)

Novelista e dramaturgo in
glês (Greenwich, Londres, 
1875 — Hollywood, Califór
nia, 1932). Era filho bastardo 
do ator Richard Horatio 
Edgard e de uma atriz. Ain
da bebê, foi adotado por um 
carregador do mercado de 
peixes de Billingsgate, em 
Londres. Seu primeiro traba
lho foi de jornaleiro na praça 
Ludgate, na mesma cidade. 
Deixou os estudos aos doze 
anos, passando por diversos 
empregos (ajudante de tipó
grafo, empregado numa loja 
de sapatos, numa fábrica, 
cozinheiro num pesqueiro, 
entregador, etc.). Serviu na 
guerra da África do Sul 
(guerra dos bôeres, de 1899 a 
1902) tornando-se repórter de 
guerra. Retornando à Ingla
terra, publicou seu primeiro 
sucesso, o romance “The 
Four Just Men” (“Quatro

Homens Justos”, 1905). Dei
xou 175 livros, quinze peças 
e numerosos artigos e contos 
em diversas revistas, chegan
do a ser objeto de humor 
a velocidade com que pro
duzia. Escreveu principalmen
te novelas policiais, caracte
rizadas pelo suspense e pelo 
final invariavelmente emocio
nante. Escreveu também al
guns romances sòbre a África 
(cujo herói principal era um 
administrador colonial) e sò
bre corridas de cavalo. Suas 
mais famosas novelas são 
“Sanderson the River” (1911); 
“The Crimson Circle” (“O 
Círculo Vermelho”, 1922); 
“The Flying Squad” (“A Es
quadrilha Voadora”, 1928); 
“The Terror” (1930). Entre 
suas peças destaca-se “The 
Calendar” (“O Calendário”, 
1930), que foi publicada no 
Brasil por volta de 1934, com 
tradução de Manuel Bandei
ra. Seu último trabalho foi 
a co-autoria do filme “King 
Kong”.

Walras (León Marie 
Esprit)

Economista francês (Évreux, 
1834 — Clarens, Suíça, 
1910). Encaminhou-se ini
cialmente à engenharia; ten
do sido reprovado duas ve
zes em matemática no exa
me vestibular da Escola Po
litécnica de Paris, acabou 
ingressando na Escola de 
Minas (1854). Em 1858, seu 
pai (o economista Auguste 
Walras) convenceu-o a es
tudar economia. Em 1870, 
conquistou a cadeira de eco
nomia política da Faculda
de de Direito da Universida
de de Lausanne, onde per
maneceu até 1892. Walras 
foi o pioneiro da aplicação 
da análise matemática à eco
nomia. É considerado um 
dos fundadores da teoria 
marginalista e chefe da es
cola de Lausanne. Entre suas 
contribuições mais importan
tes ao pensamento econômi
co destaca-se a “análise do 
equilíbrio”, que se propunha 
a mostrar como em merca
dos de livre concorrência a 
flutuação simultânea dos 
preços equalizava oferta e 
procura, colocando de modo 
ótimo os recursos. Walras 
propôs também diversas re
formas que julgava necessá
rias para o funcionamento 
do regime de livre empresa, 
como a nacionalização da 
terra e a modificação do sis
tema monetário baseado no 
lastro ouro. Dentre suas 
obras destacam-se: “Éléments 
d’Économie Politique Pure” 
(“Elementos de Economia 
Política Pura”, 1874/77); 
“Théorie Mathématique de la



•Richesse Sociale” (“Teoria 
Matemática da Riqueza So
cial”, 1883); e “Études d’Éco- 
nomie Politique Appliquée” 
(“Estudos de Economia Polí
tica Aplicada”, 1898).

Warchavchick (Gregori)

Arquiteto brasileiro de ori
gem russa (Odessa, 1896 — 
São Paulo, 1972). Cursava 
arquitetura na Universidade 
de Odessa, mas foi obrigado 
a interromper os estudos por 
ocasião da Revolução de 
1917. Em seguida, viajou pa
ra a Itália, matriculando-se 
no Instituto Superior de Be- 
las-Artes de Roma. Quando 
terminou o curso (1920), pas
sou a trabalhar em diversos 
projetos (para residências, 
apartamentos e casas econô
micas), e na construção do 
Teatro Savóia, em Florença. 
Foi também assistente do 
professor Marcello Piacenti- 
ni. Viajou para o Brasil em
1923, contratado pela Com
panhia Construtora de San
tos, com sede em São Paulo 
e dirigida por Roberto Si- 
monsen. Em 1925, lançou o 
primeiro manifesto sòbre ar
quitetura moderna no Brasil, 
no “II Piccolo” (jornal de 
língua italiana de São Pau
lo), sob o título de “Futuris
mo”. Dias depois, o mesmo 
manifesto, agora intitulado 
“Acerca da Arquitetura Mo
derna”, aparecia no “Correio 
da Manhã”, do Rio de Ja
neiro. Em 1927, naturalizou- 
se brasileiro e casou-se com 
Mina Klabin. No mesmo 
ano estabeleceu sua própria 
firma de arquitetura e cons
truiu a primeira residência de 
estilo moderno em São Pau
lo. A exposição que promo
veu da nova residência sus
citou enorme polêmica nos 
meios profissionais e artís
ticos do país. Ao passar pelo 
Brasil de regresso da Argen
tina em 1929, Le Corbusier 
indicou-o para delegado jun
to aos CIAM (Congressos In
ternacionais de Arquitetura 
Moderna), como representan
te da América do Sul. No 
ano seguinte, Warchavchick 
promoveu nova exposição.

em São Paulo, de uma resi
dência modernista, que pode 
ser considerada como o pri
meiro balanço da produção 
brasileira, no setor da arte 
moderna, desde 1922. De
la participaram, entre outros 
artistas, Tarsila do Amaral, 
Lasar Segall, Di Cavalcanti, 
Cícero Dias, Anita Malfatti, 
Osvaldo Goeldi, etc. Em 
1931, participou da Exposi
ção e do I Congresso Nacio
nal de Habitação, em São 
Paulo, e da 38.a Exposição 
Geral de Belas-Artes, no Rio 
de Janeiro. A convite de Lú
cio Costa, diretor da Escola 
Nacional de Belas-Artes, en- 
carregou-se da reforma do 
curso de arquitetura. No ano 
seguinte, retirou-se do esta
belecimento em solidariedade 
a Lúcio Costa, pressionado 
por um movimento antimo- 
dernista. Ainda em 1931, pro
jetou, construiu e promoveu 
a exposição da primeira ca
sa modernista do Rio de Ja
neiro, e, no ano seguinte, a 
exposição de um apartamen
to moderno. Em 1933, parti
cipou da I Exposição de 
Arte Moderna da Sociedade 
Pró Arte Moderna de São 
Paulo, da qual era co-fun- 
dador. Em 1942, participou 
da Exposição de Arquitetura 
Brasileira promovida pelo 
Ministério das Relações Ex
teriores na Royal Academy 
de Londres, mais tarde repe
tida em Copenhague. Expôs 
também na Sala Especial de 
Habitações Coletivas na 2.a 
Bienal de São Paulo, em 
1953, e, em 1963, na Sala Es
pecial Manifesto de 1925, na 
7.a Bienal. É responsável por 
grande número de obras: se
de social do Clube Harmo
nia em São Paulo (1931); 
Estádio Municipal de Santos 
(1942); Edifício Tejereba, 
Guarujá (1946); Iate Clube 
Guarujá (1949); sede do Clu
be Pinheiros (1956); e sede 
do Clube Hebraica (1956), 
ambos em São Paulo. Além 
disso projetou e construiu 
grande número de residências 
e casas populares.

Warhol (Andy)

V. Warhol, Andy Enciclopé
dia Abril (vol. XII)

Washington (George)

V. Washington, George En
ciclopédia Abril (vol. XII)

Wassermann (August von)

Médico alemão (Bamberg, 
Bavária, 1866 — Berlim, 
1925). Estudou em Erlangen, 
Munique, Viena e Strasbur- 
go. Nesta cidade doutorou- 
se (1888) e iniciou a prática 
médica. Mais tarde tornou-se 
assistente de Robert Koch no 
Instituto de Doenças Infec
ciosas de Berlim. Nesse ins
tituto, a partir de 1906, diri
giu o departamento de te
rapia experimental e pesqui
sa sorológica ao mesmo tem
po que regia cáíedra na Uni
versidade de Berlim. Em 
1913, tornou-se diretor do 
Instituto Kaiser Guilherme, 
em Dahlem, nos arredores de 
Berlim. Wassermann realizou 
importantes pesquisas no 
campo da microbiologia, so- 
roterapia e imunologia. Sua 
mais importante contribuição 
foi a descrição de uma rea
ção sorológica para o diag
nóstico da sífilis. Publicou 
grande número de trabalhos, 
os mais importantes dos 
quais estão contidos em seu 
“Manual dos Microrganis
mos Patológicos” (1902/09), 
publicado em colaboração 
com Wilhelm Kolle.

Watson (John Broadus)
Psicólogo americano (Gre
enville, 1878 — Nova York, 
1958). Graduou-se pela Uni
versidade Furman, em Gre
enville, em 1900. Foi profes- 
sor-assistente de psicologia, 
experimental e instrutor des
sa disciplina na Universidade 
de Chicago. Em 1908, tor
nou-se professor de psicolo
gia experimental e compara
da na Johns Hopkins Univer-, 
sity, em Baltimore, dirigindo 
o laboratório psicológico da 
universidade. Permaneceu 
nesse cargo até 1920, quan
do o escândalo motivado por 
seu divórcio o obrigou a re
nunciar. Ingressando na ati
vidade privada tornou-se, em
1924, vice-presidente de uma 
agência de propaganda, a J. 
Walter Thompson, de Nova 
York. Watson realizou nume-
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rosos trabalhos experimen
tais no campo da psicologia, 
especialmente comparativa e 
infantil. Foi o codificador e 
um dos mais importantes di
vulgadores do behaviorismo, 
sendo considerado seu fun
dador. Dedicou-se ao estudo 
da psicologia animal e da 
aprendizagem, e ao estudo 
de crianças recém-nascidas. 
Para ele, a psicologia deve
ria ser um ramo da ciência 
natural, restringindo-se ao es
tudo das relações entre os 
eventos do meio ambiente 
(estímulos) e o comportamen
to (resposta). Seu pensamen
to, embora nunca tenha atin
gido maior influência na Eu
ropa, dominou a psicologia 
nos Estados Unidos após os 
primeiros anos da década de 
1920. Escreveu: “Behavior: 
an Introduction to Compara- 
tive Psychology” (“Compor
tamento: uma Introdução 
à Psicologia Comparativa”,
1914); “Psychology from the 
Standpoint of a Behaviorist” 
(“A Psicologia do Ponto de 
Vista de um Behaviorista”, 
1924); “Behaviorism” (1925); 
e “Psychological Care of In- 
fant and Child” (“Cuidado 
Psicológico do Bebê e da 
Criança”).

Watt (James)

Engenheiro escocês (Gre- 
enock, 1736 — Heathfield, 
1819). Filho de um carpin
teiro, passou grande parte 
da infância na oficina do 
pai. Aos dezenove anos, se
guiu para Londres, onde se 
empregou como aprendiz de 
um fabricante de instrumen
tos matemáticos. Um ano 
depois, no entanto, voltou 
para casa. Tentou montar 
seu próprio estabelecimento 
em Glasgow, mas sofreu a 
oposição das corporações 
que não reconheciam quem 
não tivesse completado seu 
aprendizado. Watt conseguiu 
a proteção da universidade, e, 
em 1757, recebeu o título de 
fabricante de instrumentos 
matemáticos, estabelecendo- 
se em seu recinto. Dois anos 
depois, associou-se a John 
Craig. Em 1763, inventou um

aparelho de perspectiva para 
desenhar objetos em três di
mensões. Nessa época, co
meçou a interessar-se pelo 
aperfeiçoamento da máquina 
a vapor. Em 1764, ao con
sertar uma máquina a va
por de propriedade da uni
versidade, descobriu que o 
problema principal residia no 
enorme consumo de vapor. 
Com o objetivo de reduzi- 
lo, estudou intensamente du
rante algum tempo, chegan
do à solução no ano seguin
te, ao aliar à máquina um 
nòvo tipo de condensador (o 
cilindro era mantido quente 
e o vapor usado era condu
zido ao condensador). Nos 
anos seguintes, realizou no
vas experiências e aperfei
çoamentos, mas foi somente 
em 1769 que conseguiu regis
trar a patente de sua primei
ra máquina. Simultaneamen
te, trabalhava na construção 
de canais, portos e pontes. 
Associando-se a Mathew 
Boulton em 1768, Watt es
tabeleceu sua fábrica de má
quinas a vapor, em Birmin- 
gham. Suas pesquisas con
tinuaram. Em 1781, conse
guiu a patente de um nòvo 
modelo de sua máquina, e, 
no ano seguinte, de uma ter
ceira. Mais tarde introduziu 
um mecanismo centrífugo, 
com o qual conseguia contro
lar automaticamente a velo
cidade da máquina. Essa foi 
uma das primeiras aplicações 
do que é hoje conhecido co
mo “feedback”, elemento es
sencial da automação e da 
moderna cibernética. Em 
pouco tempo, as máquinas de 
Watt haviam substituído os 
modelos anteriores, que con
sumiam quatro vezes mais 
combustível. Seu uso em lar
ga escala possibilitou às ma
nufaturas afastarem-se das 
proximidades das quedas de 
água e riachos, até então 
principal fonte de energia 
para suas máquinas. Por ou
tro lado, a aplicação do mo
tor de Watt na drenagem das 
minas permitiu a recupera
ção de muitas delas, aban
donadas pela impossibilidade 
anterior de uma drenagem 
econômica. Em 1800, Watt 
passou os negócios para seus 
filhos e retirou-se para 
Heathfield, onde continuou 
suas pesquisas e invenções.

Watteau (Jean Antoine)

Pintor francês (Valenciennes, 
1684 — Nogent-sur-Marne, 
1721). Filho de um artesão, 
foi desde cedo aprendiz de 
um pintor local. Em 1702, 
partiu para Paris a fim de 
ganhar a vida. Trabalhou nu
ma oficina reproduzindo qua
dros religiosos e de pintores

flamengos populares. Dois 
anos depois, ingressou no 
“atelier” de Claude Gillot e, 
em 1708, no de Claude Au- 
dran, elegante pintor deco
rativo e zelador do Palácio 
de Luxemburgo. Com ele 
Watteau tornou-se mestre do 
arabesco e da “chinoiserie”, 
características da decoração 
da época. Ao mesmo tempo 
dedicava-se a desenhar cenas 
nos jardins do palácio, exer
citando assim a habilidade de 
suas linhas. Nessa fase so
freu acentuada influência de 
Rubens, cujas obras estudou 
em Luxemburgo. Em 1709, 
concorreu ao prêmio da Aca
demia de Roma, obtendo 
apenas o segundo lugar. De
sapontado, decidiu retornar a 
Valenciennes, onde se dedi
cou a pintar cenas campes
tres. No ano seguinte, voltou 
a Paris e, em 1712, ingressou 
na Academia após a exposi
ção de sua obra “Les Ja
loux”. Por esta época, con
traiu tuberculose, mas a 
doença não chegou a im
pedir a sua intensa ativida
de, animada por uma gran
de vontade de dominar o 
maior número possível de 
estilos e técnicas. Através do 
banqueiro Pierre Crozat, um 
dos maiores colecionadores 
de arte da época, Watteau 
foi introduzido nos meios ar
tísticos e intelectuais. Em 
1715, seu protetor trouxe da 
Itália muitas reproduções, 
que serviram a Watteau para 
o estudo dos mestres, princi
palmente venezianos e fla
mengos. Sua atividade febril 
produzia grande número de 
obras, atendendo a um cres
cente volume de encomendas. 
Seu tema predileto eram as 
“fêtes galantes”, cenas de ga- 
lanteria que o tornaram fa
moso na Europa. Pintava 
também grupos de amigos 
em trajes de teatro, nus, re
tratos e paisagens. Em 1719, 
esteve na Inglaterra para se 
tratar, retornando a Paris no 
ano seguinte. Embora muito 
doente, ainda produziu obras 
como “L’Enseigne de Ger- 
saint” (“A Loja de Ger- 
saint”), e o retrato de “Gil
les”, antes de, em 1721, se
guir para Nogent-sur-Marne, 
onde morreu. Watteau aliava 
a sua habilidade técnica 
uma sensibilidade poética e 
um agudo senso de observa
ção da realidade. Seu estilo 
não só influenciou a arte do 
século XVIII, como prece
deu em muitos aspectos es
colas bem posteriores (o 
Impressionismo, por exem
plo). Sua obra-prima foi 
“Embarquement pour Cy- 
thère” (“Embarque para Ci
tera” ou “Peregrinação à 
Ilha de Citera”, 1717).



Weber (Karl Maria 
Friedrich Ernst von)

Músico alemão (Eutin, 1786
— Londres, 1826). Filho de 
um diretor de ópera de Lü- 
beck, dedicou-se desde cedo 
à música e acompanhou o 
pai em suas excursões pelas 
cidades alemãs. A partir de 
1798 passou a estudar com 
Michael Haydn. Neste mesmo 
ano compôs “Seis Pequenas 
Fugas” e, dois anos depois, 
sua primeira ópera “Das 
Waldmadchen” (“A Filha dos 
Bosques”), apresentada com 
sucesso em Friburgo. Sem
pre incentivado pelo pai, 
prosseguiu seus estudos e 
composições, além de apre
sentar-se freqüentemente em 
público. Em 1803, ano em 
que produziu a ópera “Peter 
Schmoll und seine Nach- 
barn” (“Peter Schmoll e seu 
Vizinho”), dirigiu-se a Viena 
a fim de estudar com Vogler, 
que lhe conseguiu o cargo de 
dirigente da ópera de Bres- 
lau. Permaneceu nesse posto 
até 1806, quando seguiu 
para Stuttgart, onde se tor
nou secretário particular do 
duque de Württemberg, e 
realizou uma nova versão da 
primeira ópera, com o título 
“Sylvana” (1809). Compôs 
também a ópera cômica 
“Abu-Hassan” (1811), aplau
dida em Munique. Em 1813, 
após uma longa excursão, foi 
nomeado chefe de orquestra 
do Teatro Nacional de Pra
ga. Compôs então novas 
óperas e canções patrióticas, 
entre as quais “Leyer und 
Schwert” (“Lira e Espada”,
1814) e a cantata “Kampf 
und Sieg” (“Luta e Vitória”,
1815), e várias peças para 
pianoforte. Em 1816, aban
donou Praga e dirigiu-se à 
Saxônia. cujo rei lhe ofere
cera o posto de diretor da 
ópera de Dresden. Empreen
deu uma série de reformas 
de construção e apresentou as 
óperas “Preciosa” (1820); 
“Der Freischüt” (“O Fran
co-atirador”, 1820); e “Eu- 
ryanthe” (1823), recebidas 
com grande entusiasmo. Ape
sar de muito debilitado por 
uma tuberculose, a partir de 
1825 trabalhou intensamente 
em sua última ópera, “Obe- 
ron”, que seria concluída e 
apresentada no ano seguinte, 
durante sua visita a Londres. 
Morreu poucos meses depois. 
Considerado fundador da 
ópera nacional alemã, Weber 
utilizou-se de temas folclóri
cos, lendas e canções popula
res para exprimir seu amor à 
natureza. Suas obras abriram 
caminho para Wagner, que 
lhe demonstrava grande ad
miração. Entre suas compo

sições destacam-se ainda duas 
missas, duas sinfonias, oito 
cantatas, peças para orques
tra e para piano — incluindo 
o “Aufforderung zun Tanz” 
(“Convite à Dança”, 1819) 
—, músicas de câmara, etc.

Weber (Max)

V. Weber, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Weber (Wilhelm Eduard)

Físico alemão (Wittenberg, 
1804 — GÓttingen, 1891). 
Filho de um professor de teo
logia, era irmão dos anato
mistas Ernst Heinrich Weber 
(1795-1878) e Eduard Frie- 
drich Weber (1806-1871). Es
tudou e depois lecionou nas 
Universidades de Halle e de 
Gõttingen. Em 1837, foi afas
tado da cátedra por causa 
de seus protestos contra a 
suspensão da Constituição 
levada a cabo pelo duque 
de Cumberland. Mais tarde 
retornaria à carreira acadê
mica, lecionando em Leipzig
(1843) e em Gòttingen (1849). 
Em suas pesquisas ligou-se ao 
físico Karl Friedrich Gauss, 
com quem estudou o magne
tismo terrestre. Estabeleceu 
também a unidade do fluxo 
magnético, investigou a re
lação das unidades de inten
sidade nos sistemas eletros- 
tático e eletromagnético, e 
inventou um telégrafo eletro
magnético (1833) e o primei
ro eletrodinamômetro (1846). 
Prosseguindo esses estudos, 
pesquisou a lei das forças en
tre as cargas elétricas. Além 
disso, junto com seu irmão 
Ernst Heinrich — responsá
vel por uma série de inves
tigações sobre as sensações, 
das quais resultaria a lei de 
Weber —, estudou a teoria 
das ondas, cujas conclusões 
seriam relatadas em “Die 
Wallenlehre auf Experimente 
Gegründet” (“A Teoria das 
Ondas Baseada em Expe
rimentos Fundamentados”, 
1825).

Webern (Anton)

V. Webern, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Wegener (Alfred Lothar)

Geofísico, meteorologista e 
explorador alemão (Berlim, 
1880 — Groenlândia, 1930). 
Após estudar nas Universida
des de Heidelberg, Innsbruck 
e Berlim, tornou-se auxiliar 
do Real Observatório de Ae
ronáutica de Lindenberg 
(1905). Profundamente inte
ressado nas pesquisas pola
res, participou, entre 1906 e 
1908, na qualidade de me-

teorólogo, de uma expedição 
dinamarquesa a noroeste da 
Groenlândia. Regressando à 
Alemanha, passou a lecionar, 
a partir de 1909, em Mar
burg. Em 1912/13, realizou 
uma nova viagem à Groen
lândia, integrando a expedi
ção do capitão J. P. Koch. 
Ocupou em seguida a cáte
dra de meteorologia e geofí
sica nas Universidades de 
Hamburgo (1919) e Graz 
(1924). Retornaria ainda à 
Groenlândia em 1929 e em 
1930 (morreu nesta última 
expedição). É autor de vá
rios trabalhos científicos, dos 
quais se destaca “Die Ents
tehung der Kontinente und 
Ozeane” (“A Origem dos 
Continentes e Oceanos”,
1915), onde defende a teo
ria da deriva dos continen
tes, segundo a qual a África 
e a América do Sul seriam 
resultantes do deslocamento 
de massas sólidas sobre as 
massas líquidas, provocando 
a divisão de um grande con
tinente original. Deixou obras 
sobre meteorologia, como 
“Thermodynamik der At
mosphäre” (“Termodinâmica 
da Atmosfera”, 1911).

Weill (Kurt)

Músico alemão (Dessau, 
1900 — Nova York, 1950). 
Filho de um cantor, dediçou- 
se desde cedo à composi
ção. Em Berlim, estudou 
com Albert Bing, Engelbert 
Humperdinck, Krasselt e so
bretudo com Ferruccio Bu- 
soni. Nesse período, Weill já 
trabalhava como maestro da 
ópera na Westfália e compôs 
várias obras instrumentais, 
onde realizava experiências 
com música atonal repetindo 
as de Schönberg: “Fantasia, 
Passacalia e Hino para Or
questra” (1923); “Diverti
mento” (1923); “Quodlibet” 
(1924); etc. Abandonando, 
porém, as concepções de 
vanguarda, retomou o siste
ma tonal e as funções meló
dicas, o que o levaria defini
tivamente às músicas cênicas. 
Assim compôs músicas para 
o balé infantil russo que vi
sitava Berlim e, em 1926, 
trabalhou com o poeta ex- 
pressionista Georg Kaiser, na 
realização da ópera “Der 
Protagonist” (“O Protagonis
ta”). Nessa época, entrou em 
contato com o dramaturgo 
Bertolt Brecht, com quem 
passou a realizar uma série 
de peças, dando a forma de
finitiva a sua arte, cuja pri
meira manifestação seria 
“Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny” (“Ascensão e 
Queda da Cidade de Maha
gonny”, 1927). Seguiram-se 
“Die Dreigroschenoper” (“A
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Ópera dos Três Vinténs”,
1928); “Happy End” (“Final 
Feliz”, 1928); “Der Jasager” 
(“Aquéie que Diz Sim”, 
1930); “Die Sieben Todsün- 
den” (“Os Sete Pecados Ca
pitais”, 1933); etc. Musicou 
também as peças “Die Bürgs- 
chaft” (“A Canção”, 1932), 
de Caspar Nehrer, e “Der 
Silbersee” (“O Lago de Pra
ta”, 1933), de Georg Kaiser. 
Com a ascensão de Hitler, 
por ser judeu e antinazista, 
foi perseguido, exilando-se 
na França em 1933, depois 
em Londres e, por fim, nos 
Estados Unidos (1935). Mas 
prosseguiu seus trabalhos, 
sempre ligado ao teatro: “The 
Eternal Road” (“A Estrada 
Eterna”, 1935); “A Kingdom 
for a Cow” (“Um Reino pa
ra uma Vaca”, 1935); “Kni
ckerbocker’s Holiday” (“Fe
riado de Knickerbocker”, 
1938); “Lady in the Dark” 
(“A Dama no Escuro”, 
1942); “One Touch of Ve
nus” (“Um Toque de Vé
nus”, 1946); “Lost in the 
Stars” (“Perdido nas Estre
las”, 1949); etc. Compôs ain
da a trilha sonora do filme 
“Street Scene” (“Cena de 
Rua”, 1947), de Elmer Rice. 
Levando até as últimas con
seqüências sua concepção po
pular e comunicativa de mú
sica, utilizou diversos temas 
musicais, desde a lírica e a 
jazzística até a dos salões 
de dança. Destacam-se ainda 
as músicas que compôs para 
as peças “Naund” (1926); 
“Royal Palace” (1927); “Der 
Zar Làsst sich Photographie- 
ren” (“O Czar Deixou-se Fo
tografar”, 1928).

Welles (Orson)

V. Welles, Orson, Enciclopé
dia Abril (vol. XII)

Wellington (Arthur 
Wellesley, duque de)

Militar e estadista inglês de 
origem irlandesa (Dublin, 
1769 — Walmer Castle, 
Kent, 1852). Após os estudos 
em Eaton, ingressou na Es

cola Militar de Pignerol, em 
Angers, França. Em 1787, 
entrou no Exército inglês; e, 
em 1796, já no posto de co
ronel, foi enviado à índia, 
onde se destacaria nas cam
panhas contra Tippoo Sahib, 
sultão de Mysore, sendo no
meado para o supremo co
mando militar e político da 
região. Em 1801, participaria 
ativamente das guerras con
tra os Mahrattas. Retornando 
à Europa em 1§03, elegeu-se 
ao Parlamento por Rye e, no 
ano seguinte, foi nomeado 
secretário da Irlanda. Ao 
eclodir a guerra na penín
sula Ibérica (1808), coman
dou, na qualidade de tenente- 
general, as tropas contra os 
franceses, chefiados por Ju- 
not. Após derrotar este últi
mo nas batalhas de Roliça 
e Vimieiro, desencadeou no
va série de lutas contra os 
franceses, expulsando-os do 
território espanhol em 1813. 
As lutas prosseguiriam no 
solo francês, e, após as ba
talhas de Bayonne e Toulou- 
se, a paz seria proclamada. 
Wellesley, já com o título de 
duque de Wellington, foi en
viado à França para firmar 
o Tratado de Paris (1814). 
Em 1815, participou do Con
gresso de Viena e, com a 
fuga de Napoleão para a 
ilha de Elba, foi-lhe confia
do, junto com Blücher, o 
comando das tropas aliadas 
que invadiriam a França pelo 
norte, onde se concentravam 
as forças napoleônicas. Deu- 
se então a batalha de Water- 
loo, que, após quatro dias 
de luta, marcaria a queda 
definitiva de Napoleão. Con
quistada Paris, Wellington 
recebeu o título de príncipe 
de Waterloo, a Ordem do 
Espírito Santo de Luís XVIII 
e as terras do rei da Ho
landa, além de ser nomeado 
comandante do exército de 
ocupação. Permanecendo nes
se cargo até 1818, defendeu, 
contra os aliados, a restau
ração dos Bourbon, e advo
gou a unidade francesa. Gra
ças a seu prestígio militar, 
desempenhou importante pa
pel político. Em 1822, re
cebeu a missão de participar 
do Congresso de Verona. 
Ocupou ainda vários cargos 
públicos, entre os quais o de 
primeiro-ministro (1828/30), 
quando defendeu a emanci
pação dos católicos.

Wells (Herbert George)

Escritor inglês (Bromley, 
Kent, 1866 — Londres,
1946). De origem humilde, 
trabalhou desde cedo. Prati
camente autodidata, aos de
zoito anos recebeu auxílio do 
Estado para ingressar na

Normal School of Science, 
onde estudaria biologia com 
T. H. Huxley. Formado em 
ciências pela Universidade de 
Londres em 1888, empregou- 
se como professor e, simul
taneamente, passou a escre
ver manuais didáticos e a 
colaborar ’em alguns perió
dicos. Em 1895, publicou seu 
primeiro romance, “The Ti
me Machine” (“A Máquina 
do Tempo”), que alcançou 
grande e imediato sucesso. 
Seguiu-se uma série de obras 
que, ao lado das de J. Verne, 
são consideradas pioneiras 
do gênero ficção científica: 
“The. Wonderful Visit” (“A 
Visifa Maravilhosa”, 1895); 

JKíHê Island of Dr. Moreau” 
f vA Ilha do Dr. Moreau”, 
1895); “The Invisible Man”, 
(“O Homem Invisível”, 1897); 
“The War of the Worlds” 
(“A Guerra dos Mundos”, 
1898), etc. No entanto, ao 
contrário de seu contempo
râneo Verne, Wells, ao mes
mo tempo que prenunciava 
uma nova e fantástica era, 
marcada pelo aparecimento 
de fonógrafos, rádios, dirigí
veis, tanques e viagens espa
ciais, introduziu, em suas 
obras, os problemas sociais 
de seu tempo. Em 1900, pu
blicou “Love and Mr. Le
wisham” (“O Amor e o Sr. 
Lewisham”), onde, abando
nando a fantasia científica, 
abordou realisticamente os 
problemas da classe média 
baixa, com a qual se identi
ficava. Em 1903, manifestan
do sua adesão ao socialismo, 
filiou-se à Sociedade Fabia
na. Mas, discordando dos 
fabianos, logo se afastou da 
organização: não acreditava 
na luta de classes como mo
tor da história, mas unica
mente na educação científica 
a fim de alcançar o bem- 
estar e a felicidade através 
do desenvolvimento tecnoló
gico e do incremento da pro
dução. Assim, em “A Mo
dern Utopia” (“Uma Utopia 
Moderna”, 1905), defendia o 
controle da sociedade por 
aqueles que hoje são chama
dos “tecnocratas”. Durante a 
Primeira Guerra Mundial, 
publicou vários livros abor
dando os problemas do con
flito. Menos otimista em re
lação ao progresso natural do 
homem (que havia sustenta
do, baseando-se no darwinis- 
mo), por essa época Wells 
passaria a adotar certo tipo 
de transcendentalismo filosó
fico, registrado nas obras 
“God: The Invisible King” 
(“Deus: o Rei Invisível”, 
1917); “The Soul of a Bis
hop” (“A Alma de um Bis
po”, 1917); “The Undying 
Fire” (“O Fogo Imortal”,
1919). Por outro lado, coe-



rente com sua visão do pa
pel da difusão da ciência na 
mudança do mundo, escre
veu “The Outline of Histo
ry” (“História Universal”,
1920), “The Science of Li
fe” (“A Ciência da Vida”,
1929), em colaboração com 
seu filho George Philip e com 
Julian Huxley; e “The Work, 
Wealth and Happiness of 
Mankind” (“A Construção do 
Mundo”, 1922). Profunda
mente pessimista no período 
final de sua vida — as obras 
“The Croquet Player” (“O 
Jogador de Croquet”, 1936), 
“The Brothers” (“Os Ir
mãos”, 1938) e “The Holy 
Terror” (“O Terror Sagra
do”, 1939) abordam os pe
rigos do futuro —, com a 
eclosão da Segunda Guerra 
Mundial Wells perderia com
pletamente a fé na humani
dade. Dentro dessa perspec
tiva, escreveu “Homo Sa
piens” (“O Destino da Espé
cie Humana”, 1939) e “Mind 
at the End of its Tether”, 
(“A Mente Esgotada”, 1945). 
Como obra de divulgação 
mais popular, Wells havia 
publicado “A Short History 
of the World” (“História 
Universal Abreviada”, 1922), 
que, na edição revista e am
pliada de 1946, passou a in
cluir, além de “Mind at the 
End of its Tether”, um pe
queno capítulo intitulado 
“The Present Outlook for 
Homo Sapiens” (“As Pers
pectivas Atuais para o Ho
mem”), que começava di
zendo “Não é um exagero 
dizer que a humanidade 
atual, como espécie, está 
louca e nada é tão urgente 
para nós quanto a recupera
ção de nosso controle men
tal”. Deixou ainda vasta bi
bliografia contendo ficção 
científica, contos, escritos 
políticos, etc.

Wertheimer (Max)

Psicólogo e filósofo austría
co de origem tcheca (Praga, 
1880 — Nova York, 1943). 
Desde jovem interessou-se 
por problemas relativos à 
pedagogia, música, filosofia e 
ciência. Em 1900, ingressou 
na Universidade de Praga a 
fim de estudar direito, curso 
que abandonaria um ano de
pois. Interessava-lhe, então, 
a filosofia do direito e, em 
particular, a psicologia da 
testemunha. Assim passou a 
estudar psicologia na Univer
sidade de Berlim e, a partir 
de 1903, na Universidade de 
Würzburg. Doutorou-se em 
1904, com a tese “Psichologis- 
che Tatkestandsdiagnostik”, 
(“Diagnóstico Psicológico dos 
Fatos”), na qual apresentou 
o detetor de mentiras que

inventara e a técnica de as
sociação das palavras. Pros
seguindo seus estudos em 
Praga, Berlim e Viena, Wer
theimer passou a se interes
sar pela psicologia em geral, 
ao mesmo tempo que critica
va a dissociação entre aquela 
ciência e o cotidiano, defen
dendo a necessidade de de
senvolver métodos que não 
implicassem a mudança ou 
mesmo a destruição de um 
fenômeno psicológico. Seus 
estudos sobre música e a 
psicologia das crianças retar
dadas e dos povos ditos “pri
mitivos” levaram-no a achar 
que um fenômeno só poderia 
ser conhecido enquanto uma 
estrutura organizada, cujas 
partes desempenham um pa
pel, uma função no todo. 
Nascia, assim, a teoria da 
Gestalt. Para solidificar es
sas idéias, Wertheimer pas
sou a realizar experiências 
sobre a percepção, área con
siderada a mais exata- da psi
cologia. Em 1910, observan
do uma série de linhas atra
vés do estroboscópio, perce
beu que sua configuração e 
movimento se alteravam con
forme a variação do tempo. 
Wertheimer, agora assistido 
por Koffka e KÒhler, passou 
a realizar novas experiências 
a fim de construir um es
quema explicativo desse mo
vimento aparente (denomina
do “Phi phenomenon”). Os 
resultados da pesquisa se
riam relatados em 1911, no 
Congresso de Psicologia, pro
vocando um grande impacto. 
Entre 1916 e 1929, Werthei
mer lecionaria na Universi
dade de Berlim e, a partir de
1929, na de Frankfurt. Insta
lando-se nos Estados Unidos, 
após a ascensão de Hitler, 
tornou-se professor da New 
School for Social Research 
de Nova York, cargo que 
manteria até a morte. Instau- 
rador de uma nova concep
ção de psicologia, que tam
bém repercutiria no domínio 
da filosofia, da matemática e 
da lógica, Wertheimer escre
veu “Musik der Wedda” (“A 
Música dos Vedas”, 1910); 
“Experimentale Studien über 
das Sehen von Bewegung” 
(“Estudos Experimentais sò
bre a Percepção do Movi
mento”, 1912); “Untersu- 
chungen zur Lehre von der 
Gestalt” (“Indagações sobre 
a Doutrina da Gestalt”), 
e editou, com Koffka e Koh
ler, entre outros, o periódico 
“Psychologische Forschung” 
(“Pesquisa Psicológica”).

Wesley (John)

Teólogo e pastor protestante 
inglês (Epworth, Lincoln, 
1703 — Londres, 1791). Fi

lho do religioso Samuel Wes- 
ley, em 1720 ingressou na 
Christ Church de Oxford, a 
fim de seguir a carreira re
ligiosa. Formado em 1725, 
ordenou-se três anos depois. 
Por esta época, seu irmão 
Charles Wesley (1707-1788) 
reunira em Oxford um gru
po de jovens conhecido como 
“Holy Club”, o qual se de
dicava à leitura da Bíblia e 
de autores clássicos. Partici
pando desse grupo — tam
bém denominado “Metodis
ta”, por suas reuniões me
tódicas — John logo se tor
nou seu líder. Mais tarde, o 
grupo passou a realizar tra
balhos assistenciais, visitan
do os doentes e os presos, 
ao mesmo tempo que se de
dicava à oração e à medita
ção. Em 1735 — após a or
denação de Charles — os 
irmãos Wesley foram envia
dos à Geórgia, nos Estados 
Unidos, para evangelizar os 
colonos e os índios. Em 
maio de 1738, novamente na 
Inglaterra, John teve uma 
experiência mística, através 
da qual sentiu sua fé abso
luta em Cristo. A partir daí, 
passou a pregar em todas as 
igrejas que lhe abriam as 
portas e também ao ar livre. 
Fundou uma pequena socie
dade que se reunia às quar
tas-feiras, retomando o me- 
todismo dos tempos de Ox
ford. Devido a uma série 
de divergências doutrinárias, 
Wesley abandonaria o grupo 
em 1740. Formou-se então 
uma nova sociedade que, 
subdividida em vários gru
pos, passaria a observar os 
costumes dos cristãos primi
tivos. A instituição expandiu- 
se por toda a Inglaterra e 
também nos Estados Unidos, 
obrigando seu fundador a 
realizar constantes viagens. 
Ele enviou também seus au
xiliares aos Estados Unidos, 
a fim de dirigir os trabalhos 
da organizaçao nas colônias. 
Em 1784, a sociedade adqui
riu finalmente um estatuto 
legal, adotando oficialmente 
a denominação “Metodista”. 
John Wesley deixou numero
sas obras, desde gramáticas 
e dicionários até compêndios 
de história, lógica, etc., 
além de escritos religiosos e 
“Diários”. Editou, a partir 
de 1789, o periódico “Armi- 
nian Magazine”, incorpora
do, após sua morte, ao “Me- 
thodist Magazine”. Além dis
so, em colaboração com seu 
irmão Charles — considerado 
o maior compositor de hinos 
entre os metodistas (autor de 
aproximadamente 65Ò0 obras) 
—, escreveu grande número 
de músicas religiosas, reuni
das, postumamente, em vá
rios volumes.

Welles, Orson 
Wesley, John



Wheatstone (Charles)

Físico inglês (Gloucester, 
1802 — Paris, 1875). Du
rante sua juventude traba
lhou numa loja de instrumen
tos musicais, os quais, mais 
tarde, passaria a fabricar. 
Interessado em acústica desde 
essa época, publicou, em
1823, um trabalho sobre as 
experiências que realizara 
com o som. Em seguida dedi
cou-se ao estudo da resso
nância das colunas de ar e 
da transmissão sonora atra
vés dos condutores sólidos 
lineares. Essas pesquisas cul
minariam com a invenção, 
em 1831, do alto-falante. 
Posteriormente tornou-se pro
fessor de física no King’s 
College de Londres, mas 
abandonou logo a carreira, 
considerando-a incompatível 
com o prosseguimento de 
seus estudos. Realizou tam
bém experiências relativas à 
óptica, medindo a velocidade 
da luz através de um espe
lho rotativo. Em 1837, pu
blicou, no “Quartely Jour
nal of Science”, um traba
lho sobre acústica, onde 
apresentou o caleidoscópio 
fônico que inventara. Este 
aparelho seria o ponto de 
partida da acústica óptica. 
Sempre dedicado a inven
ções, criou, em 1838, o es
tereoscópio e um telégrafo 
de mostrador. Foi também 
responsável por vários aper
feiçoamentos na telegrafia: 
introduziu os relés, o telé
grafo impressor, um criptó- 
grafo praticamente indecifrá
vel, etc. Mas sua principal 
contribuição à física seria a 
invenção, em 1844, de um 
aparelho — a ponte de 
Wheatstone — destinado a 
medir a resistência dos con
dutores elétricos. Foi ainda 
inventor do pseudoscópio, do 
pantômetro, do reostato, 
e deixou vários trabalhos, en
tre os quais “A Fisiologia da 
Visão” ; “O Microscópio Bi
nocular”; “A Progressão Arit
mética”, “Telégrafo Automá

tico”; e artigos nos periódi
cos “Philosophical Magazi
ne” e “Journal of the Royal 
Institution”.

Whistler (James Abbott 
McNeill)

Pintor norte-americano (Lo
well, Massachusetts, 1834 — 
Londres, 1903). Filho de um 
engenheiro militar, estudou 
na Academia Militar de West 
Point, em Nova York. Op
tando, porém, pela carreira 
artística, viajou, em 1855, à 
Europa, instalando-se em Pa
ris, onde estudaria com Char
les Gleyre. Em 1859, trans
feriu-se para Londres, apre
sentando suas obras na 
Royal Academy desde 1860. 
Sua fama cresceu a partir de 
1863, quando exibiu o qua
dro “White Girl” (“Menina 
Branca”) no Salon des Re- 
fusés. Esta obra, com o sub
título “Symphony in White 
n ° (“Sinfonia em Branco, 
n.° 1”), já prenunciava a 
preocupação posterior do 
artista, que se manifestaria 
definitivamente a partir de 
“Cena de Família ao Piano” 
(1867). Interessava-lhe, então, 
menos o objeto de represen
tação que a harmonia e com
binação das cores e tonali
dades. A série de “Notur
nos” é o melhor exemplo 
dessa concepção. Presidente 
da Royal Society of British 
Artists a partir de 1886, 
Whistler deixou também os 
escritos “Ten O’Clock” (“Dez 
Horas”, 1880), conferência 
onde sintetiza suas posições 
sobre o Naturalismo e a ana
logia de suas obras com a 
música, e “The Gentle Art 
of Making Enemies” (“A 
Fina Arte de Fazer Inimi
gos”, 1890), resposta a seus 
críticos. Entre suas obras des
tacam-se ainda: “Symphony 
in White n.° 3” (1859); “Mrs. 
George Washington Whis
tler” (1872), seu mais famo
so quadro; “Thomas Carly
le” e “Miss Cicely Alexan
der” (1873); “Yellow Buskin” 
(1878); “Sarasate” (1884).

Whitehead (Alfred North)
Filósofo e matemático inglês 
(Ramsgate, Kent, 1861 — 
Cambridge, Massachusetts,
1947). Filho de um pastor 
protestante, em 1880 ingres
sou no Trinity College de 
Cambridge, onde se dedicou 
aos estudos de matemática, 
principalmente no que se re
feria a sua fundamentação 
lógica. Professor desta escola 
a partir de 1903, colaborou 
com seu aluno Bertrand Rus
sell na preparação de “Prin
cipia Mathematica” (“Princí
pios de Matemática”, 1910/ 
13). Nessa obra — que se

tornaria um dos pontos de 
partida da lógica moderna — 
demonstrou a dedução lógica 
dos princípios matemáticos. 
A partir de 1910, passou a 
lecionar na Universidade de 
Londres, e começou a fazer 
pesquisas sobre novas no
ções da filosofia da ciência 
(tais como vibração energé
tica das moléculas, teoria do 
campo, etc.), introduzidas na 
física. Assim, escreveu “An 
Enquiry Concerning the 
Principies of Natural Know- 
ledge” (“Uma Investigação 
acerca dos Princípios do Co
nhecimento Natural”, 1919) e 
“The Concept of Nature” 
(“O Conceito de Natureza”,
1920), nos quais considerou 
a natureza enquanto eventos 
que se manifestam segundo 
padrões recorrentes, cuja 
forma e propriedade seriam 
os “objetos”. Estes, por sua 
vez, estariam fundados em 
um padrão uniforme, garan
tindo, assim, a homogenei
dade da natureza. Essas con
cepções levaram-no a apre
sentar, no livro “The Princi
pie of Relativity” (“O Prin
cípio da Relatividade”, 1922), 
uma solução alternativa à 
teoria da relatividade de 
Einstein. Ao contrário deste, 
e em conformidade com seu 
esquema lógico-matemático, 
Whitehead considerou o es
paço uma extensão unifor
me. A partir de 1924, pas
sou a ocupar a cadeira de 
filosofia na Universidade de 
Harvard, nos Estados Uni
dos; e sua preocupação vol
tou-se para a metafísica, es
tabelecendo uma concepção 
do universo que seria a so
ciedade das sociedades, isto 
é, um nexo de entidades. As 
múltiplas sociedades estariam, 
por sua vez, agrupadas se
gundo um interesse domi
nante. A -ampliação dessas 
noções acabaria por levar 
Whitehead ao domínio da 
teologia naturalista, conce
bendo a ordenação do uni
verso como “natureza pri
mordial de Deus”. Deixou 
várias obras, destacando-se 
“Science and the Modern 
World” (“A Ciência e o 
Mundo Moderno”, 1925); 
“Religion in the Making” 
(“O Nascimento da Reli
gião”) e “The Aims of Edu- 
cation” (“Os Objetivos do 
Ensino”), de 1926; “Symbo- 
lism: its Meaning and Effect” 
(“Simbolismo: seu Significa
do e Efeito”, 1927); “Process 
and Reality” (“Processo e 
Realidade”) e “The Function 
of Reason” (“A Função da 
Razão”), de 1929; “Adventu- 
res of Ideas” (“Aventuras de 
Idéias”, 1933); “Modes of 
Thought” (“Modos de Pen
samento”, 1938).



Whitman (Walter, 
dito Walt)

Poeta norte-americano (West 
Hills, Long Island, Nova 
York, 1819 — Camden, No
va Jersey, 1892). Descendente 
de família pobre, aos doie 
anos tornou-se aprendiz nu
ma tipografia; aos dezoito 
era professor primário no in
terior de Long Island e, em 
1838, tornou-se jornalista. 
Editor de um jornal de No
va York aos 23 anos de ida
de, em 1848 passou a editar 
o “Brooklin Eagle”, do qual 
seria demitido por ter ma
nifestado posições antiescra- 
vagistas. Instalou-se então 
em Nova Orleans. Durante 
todo esse período, recolheu 
material para sua obra poé
tica, publicando poesias e 
contos em periódicos. Em 
1855, apareceu a primeira 
edição, financiada pelo pró
prio autor, de “Leaves of 
Grass” (“Folhas de Relva”), 
contendo doze poemas. A 
segunda edição, aumentada, 
apareceu no ano seguinte. 
Por essa época, Whitman 
empregou-se como editor no 
jornal “Brooklin Times”. Em 
1862, assistiu a batalhas da 
Guerra Civil, na frente de 
Virgínia. Dessa experiência 
resultariam os poemas do vo
lume “Drum-Taps” (“Rufo 
dos Tambores”, 1865). Após 
a guerra empregou-se no De
partamento do Interior. Seus 
superiores, porém, ao desco
brirem que ele era autor de 
poesias “obscenas”, demiti- 
ram-no. Em seguida, com a 
ajuda de amigos, Whitman 
conseguiu o cargo de procu
rador geral, permanecendo 
nesse posto até 1873, quan
do, vítima de uma paralisia, 
recolheu-se em Nova Jersey, 
dedicando-se exclusivamente 
a suas atividades literárias e, 
principalmente, às reedições, 
sempre aumentadas, de “Lea
ves of Grass”. Escrevendo 
em versos livres, dono de 
um estilo direto e patriótico 
em suas primeiras obras, 
transcendental e metafísico 
na última fase, ora erótico,

ora singelo, Whitman influ
enciaria profundamente os 
escritores da época. Escreveu 
ainda: “Passage to índia” 
(“Passagem para a índia”, 
1871); “Specimen Days” 
(“Dias Exemplares”, 1822).

Wiene (Robert)

Cineasta alemão (Sasku, Sa- 
xônia, 1881 — Paris, 1938). 
Filho do ator tcheco Cari 
Wiene, dedicou-se ao teatro, 
tornando-se ator profissional 
em Dresden. Mais tarde ins
talou-se em Berlim, onde pas
sou a escrever e dirigir pe
ças. Em 1914, iniciou-se no 
cinema, dirigindo o filme 
“Arme Eva” (“Pobre Eva”). 
Em seguida realizou “Das 
Cabinet des Dr. Caligari” (“O 
Gabinete do Dr. Caligari”, 
1919), considerado um dos 
grandes clássicos do cinema 
e o ponto de partida da es
cola expressionista. Em 1920, 
tentou repetir, porém inutil
mente, o sucesso anterior 
com o filme “Genuine”. Se- 
guiram-se vários filmes, de 
pouca importância: “Raskol- 
nikoff” (1923), adaptação de 
“Crime e Castigo”, de Dos- 
toiévski; “I. N. R. I.” (1924), 
uma versão dos Evangelhos; 
“Orlacs Hande” (“As Mãos 
de Orlac”, 1925); “Ultima- 
tum” (1938); etc.

Wiener (Norbert)

V. Wiener, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Wilde (Oscar Fingall 
OTlahertie Wills)

Escritor inglês de origem 
irlandesa (Dublim, 1854 — 
Paris, 1900). Realizou seus 
estudos no Trinity College de 
Dublim, e, em 1874, ingres
sou no Magdalen College de 
Oxford. Premiado por seu 
poema “Ravenna”, em 1878, 
tornou-se conhecido como es
critor. Ao mesmo tempo, por 
suas tendências homossexuais 
e seus costumes, excêntricos 
para a época — cabelo com
prido, roupas vistosas, gosto 
por flores e porcelana azul 
—, foi, freqüentemente, ob
jeto de sátiras. Em 1882, via
jou para os Estados Unidos, 
onde realizou conferências 
sobre o pré-rafaelismo. No 
mesmo ano, escreveu a peça 
“Vera”. Regressando à Eu
ropa, instalou-se em Paris. 
Em 1888,publicou “The Hap- 
py Prince and Other Tales” 
(“O Príncipe Feliz e Outros 
Contos”), seguido de “Lord 
Arthur Savile’s Crime and 
Other Stories” (“O Crime de 
Lord Arthur Savile e Outras 
Histórias”, 1891); “The Pic-

ture of Dorian Gray” (“O 
Retrato de Dorian Gray”,
1891); e a coletânea de con
tos “A House of Pomegra
nates” (“Uma Casa de Ro
mãs”, 1892). Destacou-se 
também como dramaturgo, 
com as comédias “Lady Win
dermere’s Fan” (“O Leque de 
Lady Windermere”, 1892); 
“A Woman of no Importan
ce” (“Uma Mulher Sem Im
portância”, 1893); “An Ideal 
Husband” (“Um Marido 
Ideal”, 1895); e “The Im
portance of Being Ernest”, 
1895 (o título faz um troca
dilho no uso do nome Ear
nest — “Ernesto”, ou “sé
rio”, “honesto”). Todas es
sas peças satirizavam, atra
vés do absurdo, os costumes 
da Era Vitoriana. O amora- 
lismo manifesto nessas obras 
tornou-se acentuado na pe
ça “Salomé” (1893), interdi
tada na Inglaterra. Casado 
desde 1884, Wilde teve dois* 
filhos. Mas simultaneamente 
mantinha uma ligação com o 
jovem Alfred Douglas. Isso 
o levaria, em 1895, à conde
nação a dois anos de traba
lhos forçados por corrupção 
de menor. Depois disso, aba
lado moral e fisicamente, 
adotou o nome de Sebas
tian Malmoth, mas logo vi
ria a falecer, deixando as 
obras “The Ballad of Reading 
Gaol” (“Balada do Cárcere 
de Reading”, 1898) e “De 
Profundis” (1905), onde rela
ta suas experiências na pri
são. Escreveu ainda “Poems” 
(“Poemas”, 1881); a peça 
“The Duchess of Padua” (“A 
Duquesa de Pádua”, 1891); 
e “The Soul of Man under 
Socialism” (“A Alma do Ho
mem sob o Socialismo”,
1892), em que expõe idéias 
anarquistas.

Williams (William Carlos)

Escritor norte-americano (Ru
therford, Nova Jersey, 1883
— id., 1963). Estudou na 
Suíça, na França e em No
va York, antes de se formar 
em medicina pela Universi
dade da Pensilvânia (1906). 
Trabalhou como interno em 
Nova York e especializou-se 
em pediatria na Universida
de de Leipzig, Alemanha. 
Estreando na literatura com 
o volume “Poems” (“Poe
mas”, 1909), dedicou-se in
tensamente a essa atividade, 
sem nunca abandonar a car
reira médica. Publicou suces
sivamente os volumes de poe
sia: “The Tempers” (1913); 
“Al Que Quiere”, (1917); 
“Kora in Hell” (“Kora no 
Inferno”, 1920); “Sour Gra
pes” (“Estão Verdes”, 1921); 
e “Adam & Eve & the Ci-

Wheatstone, Charles 
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ty” (“Adão & Eva & a Ci
dade”, 1936), nos quais, num 
estilo singular, exprimia suas 
sensações diretas do mundo. 
Considerados sua obra-prima, 
os cinco volumes de “Pater- 
son” (1946/58) apresentam, 
sob forma épica e dramati
zando a cidade de Paterson 
(Nova Jersey), sua visão dos 
Estados Unidos e seu povo. 
Deixou também grande nú
mero de romances, entre os 
quais se destaca a trilogia 
composta por “White Mule” 
(“Mula Branca” 1937); “In 
the Money — White Mule, 
Part II” (“Cheio de Dinhei
ro — Mula x Branca, Parte 
II”, 1940); e “The Build-up” 
(“A Preparação”, 1952). Es
creveu ainda “The Great 
American Novel” (“O Gran
de Romance Americano”,
1923) e “Make Light of It” 
(“Não Leve Isso a Sério”, 
1950), além de uma autobio
grafia (1951).

Wilson (Charles Thomson 
Rees)

Físico escocês (Glencorse, 
perto de Edimburgo, 1869 — 
Carlope, 1959). Estudou no 
Owens College de Manches- 
ter e no Sidney Sussex Colle
ge de Cambridge. Em seguida 
ingressou no laboratório de 
Cavendish, onde estudaria 
sob a orientação de Max
well. Em 1900, passou a le
cionar física em Cambrid
ge e foi eleito membro da 
Royal Society. Investigou 
principalmente a eletricidade 
atmosférica e núcleos de con
densação, concluindo que es
tes, provocados pela satura
ção da atmosfera, são partí
culas eletricamente carrega
das ou íons. Construiu en
tão a câmara de condensa
ção (ou câmara de Wilson), 
através da qual a trajetória 
de partículas elétricas torna
va-se visível, possibilitando 
até mesmo o registro foto
gráfico. Através desse apa
relho, que seria utilizado pa
ra o estudo das partículas e 
de sua dinâmica nas colisões, 
Wilson investigou a ioniza
ção produzida por raios X e 
beta. Além disso, estabele
ceu a carga elétrica funda
mental. Recebeu, junto com 
A. H. Compton, o prêmio 
Nobel de física (1927).

Wilson (Thomas Woodrow)

Político norte-americano (Sta- 
unton, Virgínia, 1856 — 
Washington, 1924). Estudou 
direito na Universidade de 
Virgínia e doutorou-se, em 
1886, pela Universidade 
Johns Hopkins. No mesmo 
ano passou a lecionar histó

ria e economia política e, a 
partir de 1890, tornou-se pro
fessor da Faculdade de Prin- 
ceton, da qual seria diretor 
em 1902. Em 1910, foi indi
cado pelo Partido Democrata 
à candidatura para o gover
no de Nova Jersey. Eleito, 
concorreu à presidência da 
República, apresentando um 
programa liberal e reformis
ta. Como presidente, encon
trou uma série de oposições 
a sua política de “expectati
va vigilante” quanto à ques
tão mexicana. Mantendo-se 
em neutralidade no início da 
Primeira Guerra Mundial, 
tentou servir de mediador en
tre os beligerantes. Mas não 
pôde evitar que os interesses 
mexicanos fossem envolvidos. 
Quando a Alemanha passou 
a atacar a marinha mercan
te dos países inimigos e neu
tros, ocorreu o torpedeamen- 
to de vários navios america
nos. Wilson, nessa época re
eleito (1916), rompeu rela
ções com a Alemanha e de
clarou o estado de guerra, 
aprovado pelo Senado e pe
la Câmara (abril de 1917). 
Ao mesmo tempo, con
centrou seus esforços na ob
tenção da paz, e concebeu, 
como meio de sua perpetua
ção, a idéia da Liga das Na
ções. A 8 de janeiro de 1918, 
estabeleceu um acordo de 
catorze pontos — incluindo 
itens sobre restituições, auto
nomia dos povos, desarma
mento e arbitragem interna
cional — como plano ime
diato para a paz. Em outu
bro, os alemães, diante da 
iminência da derrota, acei
taram o plano e propuseram 
o armistício imediato. Du
rante as negociações de paz, 
Wilson viajou pela Europa 
e a criação da Liga das Na
ções foi introduzida no Tra
tado de Versalhes (1919). 
Contudo, a idéia foi recha
çada pelo Senado americano. 
A fim de defender suas po
sições, Wilson realizou uma 
série de viagens pelo país, 
mas, vítima de trombose, foi 
obrigado a interrompê-las. 
Seu prestígio caiu nas elei
ções de 1920, quando seu 
partido foi derrotado pelo re
publicano Harding, adversá
rio declarado da Liga das 
Nações. Afastou-se então da 
vida política. Prêmio Nobel 
de paz (1919), deixou várias 
obras, destacando-se “O Es
tado — Elementos da Polí
tica Histórica e Prática”, 
(1889) e “História do Povo 
Americano”, (1902).

Wittgenstein (Ludwig)

V. Wittgenstein, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Wõhler (Friedrich)

Químico alemão (Escher- 
sheim, perto de Frankfurt-am- 
Main, 1800 — Gõttingen, 
1882). Após estudos nas uni
versidades de Marburgo e 
Heidelberg, formou-se em me
dicina (1823). Dedicando-se à 
química, prosseguiu seus es
tudos no laboratório de Ber
zelius, em Estocolmo. Em 
1825, passou a lecionar em 
escolas técnicas de Berlim, e, 
em 1831, na de Cassei. Em
1836, foi nomeado professor 
de química da Faculdade de 
Medicina de Gõttingen, per
manecendo na cátedra até a 
morte. Foi responsável por 
uma série de importantes tra
balhos: isolamento do alumí
nio (1827); descoberta do 
carbeto de cálcio (1862) e sua 
aplicação na preparação do 
acetileno; descoberta do qui
nino; etc. Conseguiu também 
o isolamento do berílio 
(1828), do boro e do silício. 
Realizou, em 1828, a pri
meira síntese de um com
posto orgânico — a uréia 
—, a partir de substâncias 
inorgânicas, o que abalou 
profundamente a doutrina tia 
força vital. Além disso, em
preendeu, em 1837, investi
gações sobre o ácido úrico 
de grande valor para a quí
mica orgânica. Deixou vários 
trabalhos, entre os quais 
merece destaque “Grundriss 
der Chemie” (“Fundamen
tos da Química”, 1831).

Wolfe (Thomas Clayton)

Escritor norte-americano (A- 
sheville, Carolina do Norte, 
1900 — Baltimore, Mary
land, 1938). Recebeu educa- 
cação particular até ingres
sar, em 1916, na Universida
de da Carolina do Norte, 
onde se interessou pelo tea
tro. Em 1920, começou a es
tudar dramaturgia na Uni
versidade de Harvard, e pro
duziu várias peças, entre as 
quais “Welcome to Our Ci
ty” (“Benvindo a Nossa Ci
dade”, 1823). Residindo em 
Nova York desde 1923, tor
nou-se professor de literatu
ra. Seu primeiro romance, 
“Look Homeward, Angel” 
(“Olhe para trás, Anjo”), 
apareceria em 1929. Dando 
livre trânsito à imaginação e 
à fantasia, Wolfe narrou nes
se livro suas recordações de 
infância. Escreveu sucessiva
mente novos volumes, sempre 
tendo sua autobiografia como 
referência: “Of Time and the 
River” (“Do Tempo e o 
Rio”, 1935) e as obras pós
tumas “The Web and the 
RoCk” (“A Rede e o Roche
do”, 1939) e “You Can’t Go



Home Again” (“Você não 
Pode Voltar para Casa”, 
1940), com as quais satirizou 
o ambiente metropolitano. 
Deixou também “From Death 
to Morning” (“Da Morte à 
Manhã”, 1935), coletânea de 
peças, e “The Story of a No
vel” (“A História de um Ro
mance”, 1936), memórias.

Wolff (Kaspar Friedrich)

Anatomista e fisiólogo ale
mão (Berlim, 1733 — São 
Petersburgo, 1794). Traba
lhou primeiro como médico 
militar, passando posterior
mente a ministrar aulas par
ticulares de medicina e pa
tologia em Berlim; a seguir, 
foi lecionar anatomia e fi
siologia em São Petersburgo 
(atual Leningrado, na Rús
sia), dedicando-se intensa
mente à pesquisa. A “Theo- 
ria Generationis”, tese de dou
toramento de Wolff (1759), 
forneceu os fundamentos da 
moderna embriologia. Par
tindo de premissas de natu
reza puramente filosófica, 
Wolff afirmou que todas as 
partes do organismo se for
mam de tecido indiferen
ciado no embrião. Foi um 
dos primeiros cientistas a 
declarar que o organismo de 
plantas e animais é formado 
de células.

Wollstonecraft Shelley 
(Mary)

Escritora inglesa (Londres, 
1797 — id., 1851). Era fi
lha do escritor e político 
William Godwin e da escri
tora Mary Wollstonecraft. 
Órfã de mãe logo após o nas
cimento, passou a infância 
sob os cuidados da madrasta. 
Aos dezessete anos conhe
ceu o poeta Shelley, com o 
qual fugiu de casa no mesmo 
ano. Numa reunião com 
amigos, propôs-se que cada 
um escrevesse um romance a 
respeito do sobrenatural. Ma
ry escreveu “Frankenstein”, 
publicado em 1818. Logo 
após a viagem à Suíça, casou- 
se oficialmente com Shelley, 
o que se tornara possível 
com o suicídio da mulher 
deste. Em 1823, publicou o 
conto histórico “Valperga, or 
The Life and Adventures of 
Castruccio, Prince of Lucca” 
(“Valperga, ou a Vida e as 
Aventuras de Castruccio, 
Príncipe de Luca”); escreveu, 
em seguida, “The Last Man” 
(“O Último Homem”, 1826), 
cuja personagem principal foi 
baseada em seu marido; “The 
Fortunes of Perkin Warbeck” 
(“As Fortunas de Perkin 
Warbeck”, 1830); e “Lodore” 
(1835).

W oolf (Virginia)

V. Woolf, Virginia, Enciclo
pédia Abril (Vol. XII)

Wordsworth (William)
Poeta inglês (Cockermouth, 
Cumberland, 1770 — Gras
mere, Westmorland, 1850). 
Em 1787, ingressou no Saint 
John’s College de Cambrid
ge, onde compôs seus pri
meiros versos, inclusive os 
que foram reunidos em “Eve
ning Walk” (“Passeio à Tar
de”, 1793). Formado em 
1791, nesse mesmo ano via
jou para a França, onde se 
tornaria um entusiasta da 
Revolução. Regressando à 
Inglaterra em 1792, publicou, 
no ano seguinte, “Descrip
tion Sketches” (“Esboços 
Descritivos”). Dois anos de
pois conheceu Coleridge, 
com quem publicaria “Lyri
cal Ballads” (“Baladas Líri
cas”, 1798), inaugurando, as
sim, a escola romântica in
glesa, cujos princípios foram 
traçados por Wordsworth no 
prefácio dessa obra. Instala
do em Grasmere desde 1799, 
concluiu, em 1805, o volume 
“Prelude” (“Prelúdio”), que 
só seria publicado postuma
mente em 1850, repleto de 
considerações filosóficas so
bre o homem, a natureza e 
a sociedade. Seguiram-se as 
obras “Poems” (“Poemas”, 
1807), em dois volumes, in
cluindo “Ode to Duty” (“Ode 
ao Dever”) e “Ode on In
timations of Immortality” 
(“Ode sóbre os Sentimentos 
da Imortalidade”); “Excur
sion” (“Excursão”, 1814); 
“White Doe of Rylsto- 
ne” (“A Corça Branca de 
Rylstone”, 1815); “Ecclesias
tical Sketches”, (“Esboços 
Eclesiásticos”, 1822).  ̂ Nessa 
época, Wordsworth já aban
donara seu radicalismo polí
tico e o ceticismo religioso.

Wright (Frank Lloyd)

V. Wright, Enciclopédia 
Abril (vol. XII)

Wright (Wilbur)

Inventor norte-americano 
(Millville, Indiana, 1867 — 
Dayton, Ohio, 1912). Sem
pre ligado a seu irmão Or- 
ville (Dayton, Ohio, 1871 — 
id., 1948), fabricou, na ju
ventude, vários brinquedos 
mecânicos. Em 1890, passou 
a editar um semanário, utili
zando o impressor que Or- 
ville construíra; mais tarde, 
os dois irmãos montaram 
uma oficina de bicicletas. 
Interessados em experiências 
com planadores, construíram, 
em 1901, um túnel de vento, 
no qual passaram a investi
gar as leis da aerodinâmica. 
Ao mesmo tempo criaram 
vários modelos de planado
res. Em 1902, começaram a 
construir um biplano muni
do de um motor de quatro 
cilindros, com a potência de 
12 cavalos-vapor. Em 1905, 
o aeroplano, pilotado por 
Wilbur, teria completado um 
vôo circular de 38 minutos, 
percorrendo 39 quilômetros. 
Por esta época, os irmãos 
Wright, tentando comerciali
zar sua invenção, entraram 
em contato com o Exército 
norte-americano e, em segui
da, com o francês. Mal su
cedidos, por não terem reve
lado as especificações do 
aparelho, requereram a pa
tente do aeroplano e, em 
1908, Wilbur dirigiu-se à Eu
ropa, a fim de fazer demons
trações públicas. Nesse ano, 
Orville pilotou o aeroplano 
por lhl5min e, em 1909, 
realizou demonstrações em 
Fort Myer, Virgínia, após as 
quais a invenção seria com
prada pelo Exército norte- 
americano. Desde então for
mou-se a Companhia Wright, 
primeira empresa no gênero.

Wright Mills (Charles)

Sociólogo norte-americano 
(Waco, Texas, 1916 — 
Nyack, Nova York, 1962). 
Retomando, de um modo sin
gular, as teorias de Marx e 
de Weber, foi um dos mais 
eminentes representantes da 
sociologia progressista e ra
dical dos Estados Unidos. 
Analisou a sociedade moder
na (principalmente a norte- 
americana), caracterizando- 
a pelo uso irracional da ra
zão e por seu grau máximo 
de imoralidade. Essas análi
ses requeriam de um lado o 
abandono do liberalismo 
(que entendia não ter mais 
bases objetivas) e, de outro, 
a revisão total do marxismo 
para a compreensão das re
lações específicas entre as 
várias ordens institucionali
zadas. Nesse sentido, preferiu

Wilson, Charles Thomson 
Rees —  
Wright Mills, Charles



adotar as noções weberianas 
de determinismo e de classes 
sociais. Acreditando falido o 
papel histórico do proleta
riado, ressaltou a grande im
portância dos intelectuais, 
principalmente dos cientistas 
sociais, e concitou-os a assu
mir essa responsabilidade. 
Combateu aqueles que — 
como Talcott Parsons — usa
vam a teoria sociológica, pa
ra fazer a apologia da ordem 
estabelecida. Escreveu, entre 
outras, as seguintes obras: 
“The New Men of Power: 
America’s Labor Leaders” 
(“Novos Homens do Poder: 
Líderes Operários da Amé
rica”, 1948); “White Collar: 
The New Middle Class” (“A 
Nova Classe Média”, 1951); 
“The Power Elite (“A Elite 
do Poder”, 1956); “The Cau
ses of World War Three” 
(“As Causas da Terceira 
Guerra Mundial”, 1958); 
“The Sociological Imagina
tion” (“A Imaginação Socio
lógica”, 1959); “Listen Yan
kee: The Revolution in 
Cuba” (“A Verdade sòbre a 
Revolução Cubana”, 1960); 
“The Marxists” (“Ós Mar
xistas”, 1962).

Wundt (Wilhelm Max)

Psicólogo e filósofo alemão 
(Mannheim, Baden, 1832 — 
Grossbothen, perto de Leip
zig, 1920). Ingressou, aos de
zenove anos, na Universida
de de Tübingen, transferin
do-se, um ano depois, para 
a de Heidelberg, onde se de
dicaria aos estudos de me
dicina. Formado em 1856, 
tornou-se professor de fisio
logia. Em 1858, publicou 
“Lehre von den Muskelbe- 
wegungeu” (“O Estudo dos 
Movimentos Musculares”), e 
a primeira parte de “Beitra- 
gezur Theorie der Sinnes- 
wahrnehmung” (“Contribui
ção à Teoria da Percepção 
Sensorial”), importante obra 
sobre o tato, concluída em
1862. Nessa época deu cur
sos sobre a história natural 
do homem e as ciências na
turais, publicando-os com o 
título “Vorlesungen uber die 
Menschen — und Tierseele” 
(“Cursos sobre a Psicologia 
do Homem e dos Animais”, 
1863). Nascia, assim, uma 
nova concepção de psicolo
gia, a experimental, que ele 
denominou “psicologia fisio
lógica”. Seus fundamentos 
seriam indicados em “Grund- 
züge der physiologischen 
Psychologia” (“Elementos de 
Psicologia Fisiológica”, 1873/ 
74). Em 1874, lecionou na 
Universidade de Zurique e, a 
partir do ano seguinte, tor
nou-se professor de filosofia

da Universidade de Leipzig 
da qual seria reitor em 1889 
e onde pôs em prática suas 
idéias. As primeiras expe
riências realizaram-se em 
1879. Sucederam-se novas in
vestigações e estudos, consi
derando as sensações que po
diam ser observadas e descri
tas. Os estudos do limiar da 
sensibilidade permitiam que 
se medisse a força do estí
mulo que provocara a sen
sação, pelo tempo da reação. 
Em 1881, fundou o jornal 
“Philosophische Studien”. Ao 
mesmo tempo, empreendeu 
estudos de filosofia, dos 
quais resultariam os volumo
sos compêndios “Logik”, 
1880/83; “Ethik”, 1886; e 
“System der Philosophie”, 
1889. Além disso, sistemati
zou seus estudos sòbre a his
tória natural do homem em 
“Völkerpsychologie: Eine Un
tersuchung der Entwicklungs
gesetze von Sprache, Mythus 
und Sitte” (“Psicologia das 
Nações: uma Investigação da 
Lei do Desenvolvimento da 
Fala, dos Mitos e dos Costu
mes”, 1906/09).

Wurts (Charles Adolphe)

Químico francês (Wolfisheim, 
Alsácia, 1817 — Paris, 1884). 
Quando cursava a Faculdade 
de Medicina de Estrasburgo, 
foi nomeado chefe de pes
quisas químicas. Diplomou-se 
em 1843 e, no ano seguinte, 
transferiu-se para Paris. Em 
1845, tornou-se assistente de 
Jean B. André Dumas 
na cadeira de quími
ca orgânica da Êcole de Mé- 
dicine, tendo sido também o 
primeiro professor dessa ma
téria na Universidade de 
Sorbonne (1875). Entre 1842 
e 1845, investigou os ácidos 
do fósforo. Descobriu as 
aminas alifáticas (1849), as 
uréias compostas (1851), os 
glicóis e homólogos do áci
do láctico (1855/56); reali
zou a síntese de hidrocarbo- 
netos através da reação de 
haletos de alquila com sódio 
(1855), que ficou conhecida 
como reação de Wurtz. Em 
1867, com Friedrich August 
Kekulé, descobriu a síntese 
do fenol a partir do benze- 
no. Editor de “Anais de Fí
sica e Química”, Wurtz dei
xou várias obras, entre as 
quais, “Tratado Elementar de 
Química Médica” (1864/65), 
“Lições Elementares de Quí
mica Moderna” (1866/68), 
“História da Doutrina Quí
mica” (1868), “Teoria dos 
Átomos na Concepção Geral 
do Mundo” (1874), “As Teo
rias Atômicas” (1878) e 
“Tratado de Química Bioló
gica” (1884).

Wycliffe ou Wyclif (John)

Teólogo inglês (Hipswell, 
Yorkshire, c. 1330 — Lutter
worth, 1384). Estudou no 
Balliol College, em Oxford, 
e, ordenado padre, passou a 
servir em várias paróquias. 
Nas controvérsias escolásticas 
relacionadas com a questão 
dos universais, adotou a po
sição agostiniana; sobre o 
assunto, escreveu “Summa 
de Ente” (“Suma sobre o 
Ser”, c. 1360/65). Elaborou 
também “Determinatio quae- 
dam de Dominio” (“Uma 
Definição sobre o Domínio”, 
1366?), segundo a qual so
mente teriam direito ao do
mínio aqueles que obtives
sem a graça. Essa doutrina, 
se aplicada, resultaria na ex
clusão de vários religiosos de 
seus domínios e, em particu
lar, na negação do direito pa
pal sobre o reino inglês. As
sim, desde 1374, Wycliffe tor- 
nou-se um instrumento da 
política antipapal do duque 
de Lancaster, que o nomeou 
reitor de Lutterworth e seu 
representante na cúria papal 
de Bruges. Wycliffe profe
riu, em 1376, o discurso “De 
Civili Dominio” (“Sòbre o 
Domínio Civil”), em que de
saprovou a intromissão ecle
siástica na política. Levado 
várias vezes a julgamento, 
conseguiu salvar-se graças a 
sua popularidade e seu pres
tígio político. Mais tarde, 
rompeu seus laços com a hie
rarquia eclesiástica, conde
nando todos os papas. Con
siderava desnecessária a Igre
ja enquanto instituição orga
nizada, valorizando o senti
mento religioso individual. 
Com esse espírito, traduziu 
a Bíblia para o inglês, moti
vo pelo qual é considerado 
fundador da prosa nessa lín
gua. Passou também a pre
gar em inglês. Condenado pe
los teólogos de Oxford, Wy
cliffe pediu a proteção do 
rei. Este, porém, necessitan
do do apoio da Igreja para 
reprimir a revolta dos cam
poneses (1381), abandonou-o 
a sua sorte. Suas obras fo
ram consideradas heréticas e 
Wycliffe foi obrigado a re
tratar-se. Não obstante, con
tinuou a escrever até sua 
morte. Precursor teórico da 
religião nacional da Inglater
ra, Wycliffe deixou numero
sas obras: “Summa Teolo- 
giae” (“Suma da Teologia”); 
“De Oficio Regis” (“Sòbre a 
Função do Rei”); “De Eu- 
charistia” (“Sòbre a Euca
ristia”); “Trialogus” (“Triálo- 
go entre a Verdade, a Falsi
dade e a Sabedoria”); e Opus 
Evangelicum” (“Obra Evan
gélica”), que ficou inacabada.


